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1. INTRODUCCIÓ 
 

El  juny  de  2002,  amb  l’objectiu  d’aconseguir  un  ús  més  eficient  de  l’aigua  i 
independitzar les funcions que actualment desenvolupa el Rec, drenatge de les aigües 
subterrànies  i  superficials,  canal  de  regadiu  i  llera  del  riu  Daró,  el  “Departament 
d’Agricultura,  Ramaderia  i  Pesca  de  la  Generalitat  de  Catalunya“  va  elaborar  l’ 
“INFORME PREVI PER AL REVESTIMENT DEL REC DEL MOLÍ DE PALS”, on a partir dels 
antecedents  i el  condicionants existents  s’apuntaven diferents  solucions alternatives 
per a cadascun dels trams del Rec del Molí de Pals. 

2. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ 

2.1 Bombament EBZONA 1,2,8 i 9 

2.1.1 Característiques generals estació de bombament 
Les  instal∙lacions  de  Baixa  Tensió  a  l’Estació  de  Bombament,  estaran  constituïdes, 
bàsicament, per: 

•Instal∙lació alimentació a  les quatre bombes d’impulsió des del quadre principal 
de baixa tensió a la tensió de 400 V. 

•Instal∙lació a vàlvules, cabalímetres i filtres a la tensió de 400/230 V. 

•Instal∙lació del serveis auxiliars de força i enllumenat, i equips auxiliars a la tensió 
de 400/230 V. 

2.1.2 Descripció general 
Les  instal∙lacions de Baixa Tensió estan formades pels quadres elèctrics de protecció  i 
distribució,  els  conductors  interconnexió  entre  els  diferents  elements,  les 
canalitzacions,  les connexions a motors de bombes, receptors de força  i enllumenat  i 
els  receptors  de  força,  endolls  i  enllumenat.  El  sistema  de  control,  amb  els  seus 
elements auxiliars, també forma part de les instal∙lacions de Baixa Tensió. 

2.1.3 Classificació dels locals 
Considerant que l’Estació de Bombament és un local industrial i mullat amb potència a 
contractar superior als 10 kW es classifica com classe d’instal∙lació C. 

Per tant, serà preceptiva la seva legalització i autorització de posada en servei per part 
del Departament d’Indústria, Comerç  i Turisme de  la Generalitat de Catalunya, amb 
expedients específics presentats a una Entitat d’Inspecció  i Control, EIC, abans de  la 
seva posada en servei.  
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2.1.4 Previsió de càrregues 
Per a  la determinació de  la previsió de  la demanda d’energia elèctrica dels diferents 
consums  de  força  i  enllumenar  de  les  instal∙lacions  corresponents  a  la  denominada 
Estació de Bombament, s’han considerat les potències nominals dels equips instal∙lats, 
el seu rendiment  i els  factors de simultaneïtat totals o parcials que s’ha previst a  les 
instal∙lacions, essent: 

 

-Distribució Impulsió: 

Dos  bombes  amb motors  de  75  kW  cadascun,  dos  bombes  amb motors  de  30  kW 
cadascun, amb un rendiment desestimat ja que la potència del motor està per damunt 
de  la  potència  de  la  bomba,  amb  un  funcionament  de  1  +  1  per  grup  de  bombes 
d’iguals  característiques  amb  un  máxim  de  85%  75%  per  cada  bomba.  Per  tant 
considerem la següent càrrega: 

 

 

kW 63,75 kW  75 0,851.75 =×=P  

kW 56,25 kW  75 0,752.75 =×=P  

kW 25,50 kW  30 0,851.30 =×=P  

kW 22,50 kW  30 0,752.30 =×=P  

kW 168 =distbombestotalP
 

 

-Serveis Auxiliars: 

La potència prevista màxima per als serveis auxiliars de l’Estació de Bombament, tenint 
en compte el factor de simultaneïtat s’estima en uns 6 kW. 

Resum: 

Distribució Impulsió 168 kW 

Serveis Auxiliars         6 kW 

Total                      173 kW 

que  a  efectes  de  contractació  amb  la  companyia  elèctrica  subministradora  Endesa 
Distribució Elèctrica, SL, seran 173 kW. 
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2.1.5 Quadres de Baixa tensió 

2.1.5.1 Quadre general d’alimentació a bombes (QGD) 

El QGD dona servei a dos bombes de 75 kW de potència a una tensió de 400V  i dues 
bombes  de  30  kW  a  la  mateixa  tensió.  S’alimenta  directament  des  de  una  nova 
escomesa de  companyia.  Les  característiques de  les  línies  i  la ubicació, prevista dels 
quadres, a la sala de Baixa Tensió de l’Estació de Bombament, es poden observar en els 
plànols adjunts. 

S’han previst 2 mòduls de potència, incloent sòcol per a cables. La unió entre aquests 
dos mòduls es fa mitjançant peces d’unió subministrades pel fabricant formant un únic 
conjunt. La xapa d’acer estarà convenientment tractada i pintada color RAL 7032, gris 
granit.  Contindran  tots  els  elements  necessaris  per  al  correcte  funcionament  de  les 
instal∙lacions d’acord amb els plànols, esquemes i plec de condicions. 

Aquests  quadres  incorporen  els  elements  de  protecció  i maniobra  d’acord  amb  les 
potències de les alimentacions i línies derivades, adequats a la seva intensitat nominal. 

Disposaran d’embarrat general de coure d’alta conductivitat, adequat per a suportar la 
intensitat  de  règim  i  la  corrent  de  curt  circuit  que  s’especifiqui  per  a  cada  cas, 
dimensionat de forma que suporti, sense deformacions, els esforços tèrmics i dinàmics 
produïts pel màxim curt circuit que es pugui presentar. 

Els circuits derivats a bombes estan protegits mitjançant interruptors automàtics amb 
dispositius de protecció  regulables  contra  sobrecàrregues  i  curts  circuits,  i protecció 
diferencial  mitjançant  toroïdal  i  relé  associat  regulable  en  sensibilitat  i  temps 
d’actuació. 

L’arrancada  de  bombes  està  previst mitjançant  contactors  i  variadors de  freqüència 
tipus POWER ELECTRONICS o equivalents, equipats amb unitat de comandament amb 
protecció  IP 55 que permet el muntatge  fora del quadre de potència. El Variador de 
freqüència  disposa  de  targeta  de  comunicacions  Modbus  per  comunicació  del 
paràmetres de consum i estats de l’ equip. L’engegada i parada del variador així com la 
consigna de velocitat es farà mitjançant les entrades digitals i analògiques dedicades. 

Els quadres disposaran d’un sistema de calefacció mitjançant  resistències  i ventilació 
forçada amb entrada d’aire per la seva part inferior a través de reixes amb sistema de 
filtrat,  i sortida forçada per  la part superior, que garanteixi que no es sobrepassarà  la 
temperatura de 40º C al seu interior. 

2.1.5.2 Subquadre d’alimentació a serveis auxiliars i SAI (SB‐AUX) 

El  SB‐AUX  dona  servei  principalment  a  les  vàlvules,  resistències  de  vàlvules,  filtres, 
cabalimetres,  pont  grua  i  enllumenat  a  una  tensió  de  400/230V.  S’alimenta  des  del 
quadre principal QGD. Les característiques de  les  línies  i  la ubicació, prevista a  la Sala 
de Baixa Tensió de l’Estació de Bombament, es poden observar en els plànols adjunts. 
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Aquest  quadre  incorpora  els  elements  de  protecció  i  maniobra  d’acord  amb  les 
potències de les alimentacions i línies derivades, adequats a la seva intensitat nominal. 

Disposarà d’embarrat general de coure d’alta conductivitat, adequat per a suportar la 
intensitat  de  règim  i  la  corrent  de  curt  circuit  que  s’especifiqui  per  a  cada  cas, 
dimensionat de forma que suporti, sense deformacions, els esforços tèrmics i dinàmics 
produïts pel màxim curt circuit que es pugui presentar. 

Aquest quadre incorpora els elements d’arrancada, protecció i maniobra dels elements 
auxiliars  de  l’estació  de  bombament,  vàlvules,  pont  grua,  cabalimetres,  filtres,  etc., 
segons es pot observar en els esquemes unifilars. La relació d’equips  i  línies auxiliars 
amb la seva potència prevista, es pot observar als plànols i a l’apartat de càlculs.  

Els quadres disposaran d’un sistema de calefacció mitjançant  resistències  i ventilació 
forçada amb entrada d’aire per la seva part inferior a través de reixes amb sistema de 
filtrat,  i sortida forçada per  la part superior, que garanteixi que no es sobrepassarà  la 
temperatura de 40º C al seu interior. 

2.1.6 Equips de compensació de reactiva. 
Com les bombes estan controlades per variador de freqüència i el fabricant garantitza 
un cos de fi superior al 0,96, en aquest marges companyia no aplica recàrrec, per tant 
no  es  preveu  la  instal∙lació  de  bateria  de  condensadors  autorregulada  pels 
consumidors. 

2.1.7 Equips d’arrencada motors. 
Per  a  la  arrancada  dels  motors  de  les  bombes  a  400  V  s’ha  previst  variadors  de 
freqüència del tipus suau de les següents característiques tècniques: 

2.1.7.1 Variadors de freqüència 
Els  variadors  seran  de  les  característiques  adients  per  a  cada  bomba.  Els  variadors 
estaran equipats amb unitat de comandament. La protecció ambiental es la IP 55 que 
permet el muntatge fora del quadre de potència. El Variador de freqüència disposa de 
targeta  de  comunicacions  per  comunicació  del  paràmetres  de  consum  i  estats  de  l’ 
equip.  L’engegada  i  parada  del  variador  així  com  la  consigna  de  velocitat  es  farà 
mitjançant les entrades digitals i analògiques dedicades. 

2.1.8 Conductors i sistemes d’instal·lació 
Els cables de Baixa Tensió són multipolars fins a seccions de 50 mm2 i unipolars per a 
seccions superiors, amb conductors de coure  tipus RV‐K  i aïllament 0,6/1kV circulant 
soterrats a  l’interior de  tubulars,  i per  safates; unipolars amb  conductors de  coure  i 
aïllament 0,6/1 kV circulant per l’interior de tubs. 

Les safates o tubs per a cables de potència són diferents als utilitzats per a cables de 
control i comunicacions.  
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Les  caixes  de  derivació  són  del  tipus  aïllant,  de  gran  resistència  mecànica  i 
autoextingibles front al foc segons Norma UNE 53.315, o metàl∙liques, segons sigui el 
cas. Estan dotades d’elements d’ajust per a  l’entrada de  tubs  i borns adequats a  les 
seccions dels cables a derivar. 

Els diàmetres nominals mínims per als tubs protectors, en funció del nombre, classe  i 
secció dels conductors que han d’allotjar,  segons el  sistema d’instal∙lació així com  la 
classe de tubs, són els fixats per la Instrucció ITC‐BT‐21. 

Per a més de cinc conductors, o per a conductors de seccions diferents, a instal∙lar pel 
mateix  tub,  la  secció  interior d’aquest és,  com a mínim,  tres vegades  la  secció  total 
ocupada pels conductors. 

Per a la col∙locació dels conductors s’ha seguit allò assenyalat a la Instrucció ITC‐BT‐20. 

Les connexions entre conductors s’han realitzat a  l’interior de  les caixes de derivació. 
Les dimensions d’aquestes caixes són tals que permeten allotjar folgadament tots els 
conductors que continguin. La seva profunditat equival, com a mínim, al diàmetre del 
tub més  gran, més un  cinquanta per  cent del mateix,  amb un mínim de 40 mm de 
profunditat i 80 mm pel costat inferior. Quan sigui necessari fer estanques les entrades 
dels tubs a les caixes de connexió s’utilitzaran premsaestopes adequats. 

El traçat de  les safates es realitzarà paral∙lel a  les canonades mantenint una distància 
suficient que permeti el manteniment de la canonada. Les safates estaran suportades 
per suports adients que mantinguin una alçada mínima respecte al terra de 200 mm. 

2.1.9 Dimensionat dels circuits de potència 
El dimensionat dels circuits de potència s’ha realitzat sota el punt de vista de densitat 
de corrent i caiguda de tensió, considerant la total utilització de la potència prevista. 

S’ha  tingut  en  compte  els  tipus  de  cable  instal∙lats  i  la  seva  forma  d’instal∙lació, 
considerant  els  corresponents  coeficients  de  reducció  per  instal∙lació  dintre  de  tub, 
safata i agrupació. 

La intensitat màxima admissible s’han obtingut de la Instrucció ITC‐BT‐06 per a cables 
amb tensió nominal d’aïllament de 1.000 V amb conductors de coure instal∙lats a l’aire 
i de  la  Instrucció  ITC‐BT‐07 per a  cables amb  tensió nominal d’aïllament de 1.000 V 
amb conductors de coure, en instal∙lació soterrada, aplicant els corresponents factors 
de correcció corresponents en cada cas. Per a cables amb tensió nominal d’aïllament 
de 750 V amb conductors de coure, la intensitat màxima admissible s’ha obtingut de la 
Instrucció ITC‐BT‐19. 

Les caigudes de tensió obtingudes, entre l’origen de les instal∙lacions de BT i qualsevol 
punt  d’utilització,  són  inferiors  al  3  per  100  de  la  tensió  nominal  a  l’origen  de  la 
instal∙lació per il∙luminació i del 5 per 100 per als altres usos; aquesta caiguda de tensió 
s’ha  calculat  considerant  alimentats  tots  els  aparells  d’utilització  susceptibles  de 
funcionar  simultàniament.  A  l’apartat  de  Càlculs  es  justifica  el  dimensionat  dels 
diferents circuits de potència. 
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Els conductors de protecció s’han dimensionat segons el que dicta  l’apartat 2.3 de  la 
Instrucció ITC‐BT‐19. 

2.1.9.1 Càlculs circuits baixa tensió 
A  l’apèndix es pot  veure  la  taula  justificant el dimensionar dels diferents  circuits de 
potencia i quadres elèctrics.  

 

2.1.10Receptors i serveis auxiliars de força i enllumenat 

2.1.10.1Motors i equips auxiliars 

Els  receptors  que  estiguin  instal∙lats  a  la  intempèrie,  hauran  de  complir  amb  les 
prescripcions corresponents als locals molls segons ITC‐BT‐30. 

Les  entrades  a  les  caixes  de  connexió  dels  motors  es  realitzarà  mitjançant 
premsaestopes o accessoris similars que garanteixin un grau de protecció mínim IP‐55 
per a instal∙lacions a la intempèrie. 

2.1.10.2Força 

Els circuits de  força alimenten els consums derivats del quadre de serveis auxiliars a 
l’Estació de Bombament. Aquest consums corresponen, bàsicament, a vàlvules, filtres i 
cabalímetres. 

Es  preveu  també  la  instal∙lació  d’una  caixa  d’endolls  en  la  sala  de  bombes  per  als 
treballs de manteniment de les mateixes. 

Les caixes d’endolls amb presses per a manteniment  i usos varis seran  IP54  i estaran 
equipades amb una presa de corrent III de 32 A, dues preses de corrent II de 16 A, amb 
llurs proteccions. La ubicació dels endolls està reflectida als plànols. 

2.1.10.3Enllumenat 

Segons les característiques del local a il∙luminar, es determinarà el tipus d’enllumenat 
a instal∙lar. 

L’enllumenat es considera dividit en tres grups: interior, exterior i emergència. 

Totes les lluminàries seran estanques per facilitar el manteniment i la neteja i per tant 
la seva conservació. Totes les parts metàl∙liques es connectaran a la xarxa de terres. 

La  instal∙lació  d’enllumenat  es  projecta  amb  els  nivells  d’il∙luminació  basats  en  els 
següents criteris: 

-EXTERIOR (Zona de Bombes): 300 lux 

-INTERIOR(Sala Baixa tensió): 200 lux 
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2.1.10.4Sala quadres baixa tensió 

Per  a  l’enllumenat  de  la  sala  de  quadres  elèctrics  de Baixa  Tensió,  s’ha  previst  una 
il∙luminació  amb  llumeneres de  superficie  estanques  IP66  fabricades  en  carcassa de 
polièster reforçat amb fibra de vidre  i difusor de policarbonat, equipades amb 2 tubs 
fluorescents TLD de 58 W i equip electrònic. 

El nivell mig d’il∙luminació, a nivell del paviment i amb un coeficients de manteniment 
de la instal∙lació de 0,80 és d’uns 200 lux. 

Els circuits corresponents estan alimentats des del SB‐AUX  i amb maniobra des de un 
interruptor situat a l’accés a la sala. 

2.1.10.5Zona exterior bombes 

Per a  l’enllumenat de  la zona exterior de bombes s’ha previst una  il∙luminació amb 6 
projectors  simètrics  fabricats en  injecció d’alumini a alta presió,  reflector d’alumini  i 
vidre de tancament endurit de 4 mm d’espesor, equipats amb una  làmpada de vapor 
de sodi de 150 W i equip d’arrancada.  

El nivell mig d’il∙luminació, a nivell del paviment i amb un coeficients de manteniment 
de la instal∙lació de 0,80 és d’uns 300 lux. 

Els circuits corresponents estan alimentats des del quadre de serveis auxiliars i des de 
un interruptor situat en la sala de quadres de baixa tensió. 

2.1.10.6Enllumenat especials 

S’ha previst enllumenat d’emergència dins la sala de quadres de baixa tensió. 

Els equips d’emergència seran autònoms i compliran amb les prescripcions establertes 
a les normes UNE20062 i 20392 i instruccions complementàries ITC‐BT‐025. 

Disposaran d’un acumulador de Ni‐Cd amb carregador incorporat. 

Les lluminàries estaran distribuïdes de forma que en cas d’emergència quedi marcat el 
camí de sortida. Veure plànols. 

2.1.11Proteccions 

2.1.11.1Sistema de posada a terra 

Amb  l'objecte  de  limitar  la  tensió  que,  pel  que  fa  a  terra,  poden  presentar  en  un 
moment donat  les masses metàl∙liques, assegurar  l'actualització de  les proteccions  i 
eliminar o disminuir‐li risc que suposa una avaria del material utilitzat, es col∙locarà un 
conductor de protecció de presa de terra.  

La posada a terra es realitzarà segons  les prescripcions especificades en  la  ITC BT  ‐18 
del vigent reglament, i es connectaran les preses de corrent i masses metàl∙liques.  

El sistema de protecció contra contactes indirectes escollit és mitjançant presa de terra 
de les masses i la utilització d'interruptors diferencials que protegiran la instal∙lació en 
el seu conjunt.  
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La  resistència  a  terra  d'un  elèctrode  depèn  de  les  mesures,  de  la  forma  i  de  la 
resistivitat  del  terreny  que  s'estableix.  Aquesta  resistivitat  varia  freqüentment  d'un 
punt a altre del terreny i en funció de la profunditat.  

Amb  la  finalitat  d'obtenir  una  aproximació  de  la  resistència  de  terra,  els  càlculs 
s'efectuen  utilitzant  el  valor  indicat  en  la  Taula  3  en  la  ITC  BT  018  i  que  s'indica  a 
continuació: 

Valores orientatiu de la resistivitat en funció del terreny 

Naturalesa del terreny  Resistivitat en Ohm x m 

Arena argilosa  150 

La mesura  de  la  resistència  de  terra  dels  elèctrodes  permet,  aplicant  les  formules 
indicades a  la Taula 5 de  la  ITC BT 018, determinar el valor de  la resistència de terra 
segons les formules que s’indiquen a continuació:  

S’utilitzarà  com  elèctrode    conductor  soterrat horitzontalment  i piques  verticals per 
obtenir la resistència a terra que es sol∙licita per aquesta instal∙lació:  

Formules per estimar la resistencia de terra 

Electrode  Resistencia de terra en Ohm 

Pica vertical  R=ρ/L 
Conductor soterrat horitzontalment  R=2ρ/L 

ρ=Resistivitat del terreny Ohm= Ω∙m 

L = Longitud de la pica o conductor = m 

Les piques verticals poden estar constituïdes per:  

•Barres de coure o acer de 14mm. de diàmetre com a mínim: les barres han d’estar 
cobertes d’una capa protectora exterior de coure de grossor apropiat.  

Les  longituds mínimes d'aquests elèctrodes no poden ser  inferiors a 2 metres. Si són 
necessàries  dues  piques  en  paral∙lel  a  fi  d'aconseguir  una  resistència  de  terra 
admissible,  la separació entre elles és recomanable que sigui  igual almenys a  la seva 
longitud  enterrada;  si  són  necessàries  diverses  piques  connectades  en  paral∙lel,  la 
separació entre elles haurà de ser superior que en el cas anterior. 

Es disposarà de deu piques verticals de 2m.  

La longitud total de les piques serà L = 10 x ( 2m ) = 20 m 

Ω=
•
•Ω

= 5'7
210

150
m
mR  

La resistència obtinguda en aproximació per a càlculs és de 7’5 Ω. 
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2.1.11.2Conductor de protecció 

Cada  circuit  disposa  del  seu  corresponent  conductor  de  protecció,  d'idèntiques 
característiques que els actius i que va connectat a la barra de presa de terra prevista 
al quadre o cofret. 

La secció d’aquests conductors és l’esmentada a la Instrucció ITC‐BT‐19, punt 2.3. 

2.1.11.3Protecció contra contactes indirectes 

El sistema de protecció contra contactes  indirectes escollit és mitjançant  la posada a 
neutre de les masses, i utilitzant interruptors diferencials que protegeixin la instal∙lació 
en  conjunt,  segons  la  Instrucció  ITC‐BT‐24. Amb  tal  fi,  a  l'origen dels  circuits hi han 
instal∙lats interruptors amb bobina de desconnexió per corrent residual. La sensibilitat 
dels mateixos serà de 30 mA ó de 300 mA, garantint una protecció altament eficaç. 

 

2.1.11.4Protecció contra sobrecàrregues i curts circuits 

Els defectes que poguessin presentar‐se en els conductors, ja sigui per sobrecàrregues 
o  per  curts  circuits,  estan  protegits  mitjançant  interruptors  automàtics 
magnetotèrmics per la intensitat màxima admissible del conductor. 

El  poder  de  tall  dels  interruptors  automàtics  està  dimensionat  d'acord  amb  la 
intensitat de curt circuit que pugui presentar‐se en el punt de la seva instal∙lació. 

Els variadors estàtics que alimenten motors també tenen la funció de protecció contra 
sobrecàrregues i curts circuits dels motors i les línies que els alimenten. 

2.1.11.5Protecció contra llamp 

La  protecció  externa  de  la  instal∙lació  contra  descàrregues  atmosfèriques  està 
constituïda  per  un  capçal  captador  amb  dispositiu  de  cebat  de  14 microsegons  de 
protecció contra parallamps normalitzat segons UNE 21186,  instal∙lat sobre un suport 
de  6 m d’alçada  i  situat  a  la  coberta de  l’Estació de Bombament,  amb  la missió  de 
captar  i derivar el corrent del  llamp a  terra  i evitar qualsevol diferencia de potencial 
que pogués produir‐se entre els diferents elements metàl∙lics de  la  instal∙lació quan 
arriba el moment de produir‐se una descàrrega, amb greus conseqüències, tant per a 
les persones com per a les instal∙lacions. 

Des de  la  instal∙lació captadora es deriva un conductor d’acer galvanitzat de 95 mm2 
de  secció  fins  a  la  xarxa de  terres particular amb un  resistència  inferior  a 10 ohms, 
protegit  adequadament  en  el  seu  tram  final mitjançant  tub  de  ferro  galvanitzat  en 
calent.  

La  xarxa  de  terres  individual  del  parallamps  es  connectarà  amb  la  xarxa  general de 
terres  mitjançant  un  saltaespurnes  i  una  caixa  seccionadora.  Això  permetrà  la 
equipotencialitzar els terres o no, segons vulgui l’explotador de la planta. 
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A  l’objecte  de  controlar  i  mesurar  les  puntes  de  corrent  dels  llamps,  i  d’aquesta 
manera  poder  fer  un  manteniment  preventiu  més  adient  de  les  instal∙lacions  de 
protecció  contra  el  llamps  i  donar  compliment  a  la  normativa  vigent  segons  UNE 
21186,  s’han  previst  comptadors mecànics  de descàrregues  de  llamp  i  detectors de 
puntes de descarregues a cada baixant. 

3. Instal·lació de control 

3.1 Bombament  EBZONA 1,2,8 i 9 

3.1.1 Instrumentació 
En l’estació s’ha previst la següent instrumentació: 

-Cabalímetre electromagnètic a la sortida de l’impulsió 

-Mesurador de nivell de la càmera de captació 

-Swich de nivell per a nivell màxim de la càmera de captació 

-Transmissors  de  pressió  general  en  el  col∙lector  d’impulsió  i  en  la  impulsió  de 
cadascuna de les bombes abans de vàlvula, els transmissors de pressió estaran 
connectats en T amb manòmetres de glicerina, per  tal de realitzar els ajustos 
als transmissor de pressió aquest es muntaran desprès de una vàlvula de bola 
de ½” i de una purga manual. 

-Sondes de temperatura PT100, en debanats i coixinets del motor. 

 

A  la  taula següent es  llisten  les senyals a  implementar a  la  instal∙lació de control del 

Bombeig: 

GRUP MOTO‐BOMBA 

o Selector manual/0/automàtic 

o Confirmació de marxa 

o Ordre de marxa. 

o Anomalia variador. 

o Confirmació de marxa de resistència de caldeig. 

o Sonda de temperatura PT100 debanats del motor. 

o Sonda de temperatura PT100 coixinets del motor. 

o Polsador de reset de alarmes. 

o Pilot de senyalització d’anomalies per bombes. 

VALVULAS 

o Vàlvula motoritzada a la sortida de cada bomba. 
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o Mesura de pressió a la sortida de la impulsió (ramal d’impulsió). 

o Cabalímetre electromagnètic impulsió 

o Mesura de pressió a la sortida de la impulsió (col∙lector impulsió).  

o Vàlvules no motoritzades amb finals de carrera. 

o Filtres 

o Mesurador de nivell 

o Swich de nivell màxim (hidronivell) 

 

• En aquesta estació de bombament  s’han previst vàlvules amb actuador  tipus 

AUMA‐MATIC  o  similar.  Aquest  tipus  d’actuador  porta  la  maniobra  i  les 

comunicacions  incorporats  en  el  capçal  de  l’actuador.  Això  facilita  la 

construcció  dels  armaris  ja  que  no  cal  la  instal∙lació  de  inversors,  tèrmics  i 

maniobra amb polsadors. 

El sistema AUMA‐MATIC  també simplifica el cablejat  ja que aquestes vàlvules 

poden comunicar amb el PLC mitjançant bus de camp com pot  ser MODBUS. 

D’aquesta  manera  amb  un  sol  cable  de  senyal  per  a  totes  les  vàlvules  és 

suficient. 

En cas de necessitat d’operar la vàlvula a banda del PLC es pot realitzar des del 

capçal de  la vàlvula  ja que porta el  selector de   LOCAL/REMOT  i els polsador 

d’OBRIR,  TANCAR  I  PARAR.  Per  tant  l’alimentació  a  les  vàlvules  es  realitza 

només amb un interruptor magnetotèrmic‐diferencial tipus VIGI. 

 

3.1.2 Instal·lacions de control 

La instal·lació consisteix bàsicament en dos nivells de control que consta de: 

• PLC SCHNEIDER model M340 o equivalent. 

• Pantalla Tàctil per l’operació local 

 

PLC M340 

S’ha  previst  un  PLC  comunicació Modbus  per  operació  local  a  traves  de  la  pantalla 

tàctil. 
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Aquest equip també disposarà de xarxa de comunicacions MODBUS per la comunicació 

amb les vàlvules, els actuadors AUMAMATIC i els quadres elèctrics del bombeig . 

 

Pel  control  local  de  l’estació  disposarà  de  cartes  d’entrades  analògiques  per  la 

instrumentació, cartes de sortides analògiques per les consignes dels variadors i cartes 

d’entrades i sortides digitals pels controls de l’estació. 

 

PANTALLA TÀCTIL  

 

La pantalla tàctil està pensada per l’operació LOCAL, en aquesta pantalla està previst la 

visualització de les alarmes i la maniobra de les bombes.  

QUADRE DE CONTROL 

Estarà  format  per  un  armari  tipus  Rack  de  12  posicions  on  s’instal∙laran  tots  els 

elements de control i integrarà la pantalla tàctil: 

 

3.1.3 Programació 

La  programació  dels  PLC’s  es  farà  d’acord  amb  els  criteris  funcionals  i  seguint  les 

instruccions que REGSA donarà al respecte en el transcurs de l’execució dels treballs, i 

consistirà  bàsicament  en  els  criteris  de  posta  en marxa  i  aturada  de  les  bombes, 

seguint  les  seqüències  lògiques  d’enclavaments,  inclòs  els  externs  a  l’estació,  en  la 

maniobra i el control de posició de vàlvules, i en generar els enclavaments de seguretat 

entre els diferents equips. 

Entre altres, caldrà programar el mòdul MODBUS per adquirir totes  les senyals de  les 

vàlvules, equipades amb  carta MODBUS. També  caldrà programar  l’adquisició de  les 

senyals dels interruptors via MODBUS i dels VARIADORS de freqüència. 

La programació del Pannell Tàctil consistirà en la generació de les necessàries pantalles 

i menús  que  permetin  la  total  operació  de  l’estació.  Cal  remarcar  que  s'hauran  de 

poder maniobrar els equips d’un en un, i també modificar les consignes i paràmetres i 

accionar els conjunts relacionats d’equips, com és el cas d’engegar bombejament, per 

exemple. 
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3.1.4 Telecomandament 

No està previst el telecomandament de l’estació Quadre de control 

 
 

3.1.5 Sistema d’alimentació segura (SAI) 

S’instal·larà un equip de SAI de de 5 kVA per a l’alimentació de tots els equips 
crítics de Baixa tensió.  La llista i potències dels consumidors principals a 
alimentar es troba en el quadre adjunt: 

 

Relació Consumidors Línia S.A.I. 

Nº  Consumidor  Instal∙lada 

(kW) 

Coeficient  Prevista (kW) 

  TOTAL POTÈNCIA  4.50    4.50 

1  Filtre 1  0.50  1.00  0.50 

2  Filtre 2  0.50  1.00  0.50 

3  Cabalímetre 1  0.10  1.00  0.10 

4  Cabalímetre 2  0.10  1.00  0.10 

5  Vàlvula 1 AUMA SG‐05.1  0.20  1.00  0.20 

6  Vàlvula 2 AUMA SG‐05.1  0.20  1.00  0.20 

7  Vàlvula 1 AUMA SA‐10.1  0.70  1.00  0.70 

8  Vàlvula 2 AUMA SA‐10.1  0.70  1.00  0.70 

9  Control  1.00  1.00  1.00 

10  Maniobra  0.5  1.00  0.5 

 



 

 

 

 

 

I  = Intensitat de corrent (A) K = coeficient de reomplerta
W  = Potència (W)           K = 1,4 conductors de potència aïllats de BT
L  = Longitut de la línia (m)           K = 1,8 condcutors de dades aïllats
U  = Tensió del subministre (V) ni = nº de conductors de secció Si
s  = Secció del cable de fase (mm²)        = diàmetre exterior dels conductors de secció Si
cos  y = Factor de potència. 2 = tenint en compte la possible ampliació del 100%
K  = Conductivitat del conductor 56 Cu

CÀLCULS REALITZATS TENINT EN COMPTE:
- Intensitat màxima admissible dels conductors segons ITC-BT-07 i ITC-BT-19

Icc  = Intensitat de cc màx. en el punt considerat (A) - Factors de correció per agrupament segons ITC-BT-07 i UNE 20460-58-523
Zt  = Impedància total del conductor de fase
         entre el punt considerat i l'alimentació
Rt, Xt  = Resistència i Reactància total del conductor
               de fase entre el punt considerat i l'alimentació
c  = Factor de Tensió (1,05 per a Icc màx.)   Circuits subministre Normal
p 20º  = resisitivitat material a 20ºC, 0,018 (Cu) - 0,029 (Al)
U  = Tensió del subministre entre fases (400 V)   Circuits derivats del Subm. D'emergència

  Circuits derivats del SAI
Tipus X unitària Dades xarxa d'alimentació:

d'instal.lació mohms/metre

Zcc  = Impedància de cc en AT de la xarxa
Scc  = Potència aparent de cc en AT de la xarxa (MVA)
u  = Tensió de la xarxa (V)

Cables unipolars Rcc  = Resistència de cc en AT de la xarxa
separats Xcc  = Impedància de cc en AT de la xarxa

Cables unipolars  
en triangle Scc 500 MVA

Cables unipolars u 25 kV
sene separació

Cables unipolars d = 2r     0,145
separats "d" d = 4r     0,190 Dades dels transformadors:

NOTA:
En BT i per a conductors inferiors a Ztr  = Impedància del transformador
150 mm2 despreciarem la X unit. Sn  = Potència aparent nominal del trafo (kVA)

U  = Tensió en buït del transformador (V)
Transformació impedàncies d'AT a BT: ucc  = Tensió de cc del transformador (%)

n  = nª de trafos en paral.lel

Sn 630 kVA
 U 400 V

ucc 6 %
n 1 ud

Zbt  = Impedància en Baixa Tensió
Zat  = Impedància en Alta Tensió Dades connexió Trafo-Quadre de BT:
Ubt  = Tensió de subministre en BT (V)
Uat  = Tensió de subministre en AT (V) Sección cableado: 480.00 mm2

Longitud: 15.00 m
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Potència Int. Secció Composició Conduc. Conduc. Icc Z R X
Càlcul Automà. per fase del cablejat Tensió Safata Ø Ext. Neutre Protec. final acumul. acumul. acumul.

(kW) Receptor Simult. (kW) (V) Potència (A) (A) (m) (mm) aïllam. Cable /Tub (mm) (mm) (mm) (KA) (mohm) (mohm) (mohm)

QGD.  QUADRE GENERAL BOMBEIG EB-1,2,8,9

LN.0 TMF-10 a Quadre General 174.00 1.00 0.99 173.00 400 1.00 249.71 250 35 240 4x240 + TT 1.13 0.28 0.28 RV-K 0,6/1kV Cu Safata - 240 120 11.49 21.01 6.27 20.06

LN.1 SB-AUX Subquadre Serveis Auxiliars 8.44 1 0.71 6.00 400 0.85 10.19 25 10 10 5x10 0.27 0.07 0.35 RV-K 0,6/1kV Cu Safata - 10 10 7.67 31.48 24.27 20.06
LN.2 Alimentació bomba Z1.1 75.00 1.00 0.85 63.75 400 0.85 127.36 160 15 120 3x120 + TT 0.36 0.09 0.37 RV-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø75 120 70 11.13 21.79 8.52 20.06
LN.3 Alimentació bomba Z1.2 75.00 1.00 0.75 56.25 400 0.85 127.36 160 15 120 3x120 + TT 0.31 0.08 0.36 RV-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø75 120 70 11.13 21.79 8.52 20.06
LN.4 Alimentació bomba Z2.8 30.00 1.00 0.85 25.50 400 0.85 50.94 80 15 95 3x95 + TT 0.18 0.04 0.33 RV-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø75 95 50 11.01 22.03 9.11 20.06
LN.5 Alimentació bomba Z2.9 30.00 1.00 0.75 22.50 400 0.85 50.94 80 15 95 3x95 + TT 0.16 0.04 0.32 RV-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø75 95 50 11.01 22.03 9.11 20.06

SubTotal Pot. 218.44 174.00
Simultaneïtat 0.79 0.99

Potència Resultant Normal 173.00 kW
Potència Contractació 173.00 kW

Tipus

Caiguda de tensió Caract. conduct. Tipus deIntens.

SubTotal  Pot. Càl
Simultaneïtat

Conducció

parcial %parcial %total

CÀLCUL ELECTRICITAT EN BAIXA TENSIÓ

Ident. Descripció Potència Coef. Coef. Tensió Long.Factor de

Potència Int. Secció Composició Conduc. Conduc. Icc Z R X
Càlcul Automà. per fase del cablejat Tensió Safata Ø Ext. Neutre Protec. final acumul. acumul. acumul.

(kW) Receptor Simult. (kW) (V) Potència (A) (A) (m) (mm) aïllam. Cable /Tub (mm) (mm) (mm) (KA) (mohm) (mohm) (mohm)

SB-AUX SUBQUADRE SERVEIS AUXILIARS

LN.1 SB-AUX Subquadre Serveis Auxiliars 8.44 1 0.71 6.00 400 0.85 10.19 25 15 10 5x10 0.27 0.07 0.35 RV-K 0,6/1kV Cu Safata - 10 10 7.70 31.48 24.27 20.06

LA.1 Enllumenat sala quadres baixa tensió 0.30 1.80 1.00 0.54 230 0.90 2.61 10 15 2.5 3x2,5 0.50 0.22 0.57 RV-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2.5 2.5 0.90 133.78 132.27 20.06
LA.2 Enllumenat exterior zona bombes 1.00 1.80 1.00 1.80 230 0.90 8.70 10 30 2.5 3x2,5 3.35 1.46 1.81 RV-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2.5 2.5 0.50 241.10 240.27 20.06
LA.3 Enllumenat emergencia 0.10 1.00 1.00 0.10 230 1.00 0.43 10 15 2.5 3x2,5 0.09 0.04 0.39 RV-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2.5 2.5 0.90 133.78 132.27 20.06
LA.4 Alimentació pont grua 1.60 1.25 1.00 2.00 400 0.85 3.40 10 30 2.5 5x2,5 1.07 0.27 0.62 RV-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2.5 2.5 1.01 241.10 240.27 20.06
LA.5 Alimentació a SAI 4.50 1.00 0.89 4.00 400 0.85 6.79 10 10 6 5x6 0.33 0.08 0.43 RV-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø25 6 6 4.19 57.85 54.27 20.06
LA.6 Alimentació bypass SAI 4.50 1.00 0.89 4.00 400 0.85 6.79 10 10 6 5x6 0.33 0.08 0.43 RV-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø25 6 6 4.19 57.85 54.27 20.06

SubTotal Pot. 7.50 8.44
0.80 0.71

Potència Resultant Normal 6.00 kW

SB-AUX SUBQUADRE SERVEIS AUXILIARS (SAI)

LS.0 Alimentació de SAI 4.50 1 0.89 4.00 400 0.85 6.79 10 10 6 5x6 0.33 0.08 0.52 RV-K 0,6/1kV Cu Safata - 6 6 #¡DIV/0! 0.00 0.00 0.00

LS.1 Alimentació Filtre 1 0.50 1.00 1.00 0.50 400 0.85 0.85 10 20 2.5 5x2,5 0.18 0.04 0.56 RV-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2.5 2.5 1.43 169.46 168.27 20.06
LS.2 Alimentació Filtre 2 0.50 1.00 1.00 0.50 400 0.85 0.85 10 20 2.5 5x2,5 0.18 0.04 0.56 RV-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2.5 2.5 1.43 169.46 168.27 20.06
LS.3 Alimentació Cabalímetre 1 0.10 1.00 1.00 0.10 230 0.85 0.51 10 20 2.5 3x2,5 0.12 0.05 0.57 RV-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2.5 2.5 0.71 169.46 168.27 20.06
LS.4 Alimentació Cabalímetre 2 0.10 1.00 1.00 0.10 230 0.85 0.51 10 25 2.5 3x2,5 0.16 0.07 0.58 RV-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2.5 2.5 0.59 205.25 204.27 20.06
LS.5 Alimentació valvula 1 AUMA SG-05.1 0.20 1.25 1.00 0.25 400 0.85 0.42 10 15 2.5 5x2,5 0.07 0.02 0.53 RV-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2.5 2.5 1.81 133.78 132.27 20.06
LS.6 Alimentació valvula 2 AUMA SG-05.1 0.20 1.25 1.00 0.25 400 0.85 0.42 10 15 2.5 5x2,5 0.07 0.02 0.53 RV-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2.5 2.5 1.81 133.78 132.27 20.06
LS.7 Alimentació valvula 1 AUMA SA-10.1 0.70 1.25 1.00 0.88 400 0.85 1.49 10 15 2.5 5x2,5 0.23 0.06 0.57 RV-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2.5 2.5 1.81 133.78 132.27 20.06
LS.8 Alimentació valvula 2 AUMA SA-10.1 0.70 1.25 1.00 0.88 400 0.85 1.49 10 15 2.5 5x2,5 0.23 0.06 0.57 RV-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2.5 2.5 1.81 133.78 132.27 20.06
LS.9 Control 1.00 1.00 1.00 1.00 230 0.85 5.12 10 10 2.5 3x2,5 0.62 0.27 0.79 RV-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2.5 2.5 1.23 98.33 96.27 20.06
LS.10 Maniobra 0.50 1.00 1.00 0.50 230 0.85 2.56 10 10 2.5 3x2,5 0.31 0.14 0.65 RV-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2.5 2.5 1.23 98.33 96.27 20.06

SubTotal Pot. 4.50 4.95
0.89 0.81

Potència Resultant 4.00 kW
Potència SAI 5.00 kW

SubTotal  Pot. Càl
Simultaneïtat Simultaneïtat

Simultaneïtat

%total Tipus

CÀLCUL ELECTRICITAT EN BAIXA TENSIÓ

Ident. Descripció Potència Coef. Coef.
parcial %parcial

Tensió ConduccióCaract. conduct.

SubTotal  Pot. Càl

Intens.

Simultaneïtat

Factor de Long. Caiguda de tensió Tipus de
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1. INTRODUCCIÓ 
 

El  juny  de  2002,  amb  l’objectiu  d’aconseguir  un  ús  més  eficient  de  l’aigua  i 
independitzar les funcions que actualment desenvolupa el Rec, drenatge de les aigües 
subterrànies  i  superficials,  canal  de  regadiu  i  llera  del  riu  Daró,  el  “Departament 
d’Agricultura,  Ramaderia  i  Pesca  de  la  Generalitat  de  Catalunya“  va  elaborar  l’ 
“INFORME PREVI PER AL REVESTIMENT DEL REC DEL MOLÍ DE PALS”, on a partir dels 
antecedents  i el  condicionants existents  s’apuntaven diferents  solucions alternatives 
per a cadascun dels trams del Rec del Molí de Pals. 

En el present annex es determinen les possibles afeccions que el desenvolupament de 
l’obra i la ubicació de la futura EB poden ocasionar sobre els serveis existents. 

Per  la  realització  d’aquest  projecte  s’ha  consultat  la  possibilitat  de  l’existència  de 
serveis a la zona a les següents entitats: 

‐ FECSA‐ENDESA 

‐ TELEFÓNICA 

‐ GAS NATURAL 

‐ AJUNTAMENTS DE SERRA DARÍ I FONTANILLES 

‐ COMUNITATS DE REGANTS DEL MOLI DE PALS 

 

A cadascuna d’elles es va enviar una carta fent petició d’informació de les instal∙lacions 
a la zona afectada. En cada cas es va facilitar un plànol de situació. 

No s’han valorat econòmicament aquest serveis ja que en cap cas es destrueixen sinó 
que s’han marcat per a passar per sota o per dalt quan ni han creuaments seguint  la 
secció tipus. 
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres 
de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de 
les obres del Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del 
Molí de Pals. TM  Serra de Daró així com complir amb les obligacions que es desprenen 
de  la  Llei 31  / 1995  i del RD 1627  / 1997, amb  la  finalitat de  facilitar el  control  i el 
seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

 
D’aquesta  manera,  s’integra  en  el  Projecte  Executiu/Constructiu,  les  premisses 
bàsiques  per  a  les  quals  el/s  Contractista/es  constructor/s  pugui/n  preveure  i 
planificar,  els  recursos  tècnics  i  humans  necessaris  per  a  l’acompliment  de  les 
obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció 
Preventiva  propi  d’empresa,  la  seva  organització  funcional  i  els mitjans  a  utilitzar, 
havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar‐
se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les 
obres,  per  a  la  seva  aprovació  i  l’inici  dels  tràmits  de Declaració  d’Obertura  davant 
l’Autoritat Laboral. 
 

2. AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
  

Redactor E.S.S:  Moisés Torró Torró 
  

3. DADES DEL PROJECTE 

3.1 Autor del projecte 
 

Nom:  Moisés Torró Torró 

3.2 Tipologia de l’obra 
 

Projecte  constructiu,  condicionament  de  la  xarxa  de  distribució  del  reg  del Molí  de 
Pals. TM  Serra de Daró 

Les obres projectades per dur a terme la millora del regadiu es poden agrupar en: 

•Obra de captació. 

•Estació de bombament. 

•Xarxa de reg Zona 1 
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•Xarxa de reg Zones 2,8 i 9 

3.3 Situació 
Emplaçament       :  Al Terme municipal de Sera de Darò 

3.4 Comunicacions  
Carretera:  Ctra. GI‐643 
Ferrocarril:  No hi ha 

  

3.5 Subministrament i serveis 
Aigua:  Servei Municipal 
Gas:  Gas Natural 
Electricitat:  Fecsa‐Endesa 
Sanejament:  Servei Municipal 

3.6  Pressupost d'execució material del projecte 
El  Pressupost  d’Execució Material  (PEM)  estimat  de  referència  per  aquest  projecte, 
exclosa la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és 
de 1.431.892.12 (UN‐MILIÓ QUATRE‐ CENTS TREINTA‐UN MIL VUIT‐CENTS NORANTA‐
DOS EUROS AMB DOTZE CENTIMS). 

3.7 Termini d'execució 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 13 mesos. 
  

3.8 Mà d'obra prevista 
L’estimació de mà d’obra  en punta d’execució obtinguda  com  a un  percentatge del 
pressupost d'execució material és de 25 persones. 

3.9 Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Ofical 1a soldador especialista en colzes i peces especials 
Oficial 1a col.locador 
Oficial 1a fuster 
Oficial 1a vidrier 
Oficial 1a manyà 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a lampista 
Oficial 1a llauner 
Oficial 1a muntador 
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Oficial 1a muntador especialiste en colzes 
Oficial 1a d'obra pública 
Oficial 1a jardiner 
Oficial 1a llenyataire 
Ajudant col.locador 
Ajudant manyà 
Ajudant electricista 
Ajudant lampista 
Ajudant muntador 
Ajudant jardiner 
Ajudant 
Manobre 
Manobre especialista 
Peó 
Peó jardiner 

3.10 Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
abraçadores 
accessoris de poliester i fibra de vidre per a canvis de direcció 
accessoris de poliester i fibra de vidre per a derivacions 
accessoris de poliester i fibra de vidre per a reduccions 
accessoris genèrics per a desguassos i baixants de plàstic 
accessoris genèrics per a tubs d'acer galvanitzat 
acer en barres corrugades 
acers per a caldereria 
adobs minerals d'alliberament lent 
arbres de fulla caduca 
baranes d'acer 
baranes de protecció 
barreges de cespitoses 
beurades 
blocs de morter de ciment 
bombes 
caducifolis a arrel nua 
cargols 
carrets de desmuntatge 
ciments 
elements de muntatge per a desguassos i baixants de plàstic 
escales amb baranes 
esmenes biològiques 
esmenes d'origen sintètic 
explosius plàstics 
feltres i plaques de llana de roca 
filferros 
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finestres i balconeres d'alumini lacat 
formigons estructurals en massa 
formigons sense additius 
graves 
inodors 
làmines de polietilè no resistents a la intempèrie 
lavabos 
lligants hidrocarbonats 
lloses alveolars de formigó pretesat 
malles electrosoldades 
manòmetres 
maons ceràmics 
materials auxiliars per a cobertes 
materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 
materials auxiliars per a evacuació d'aigües residuals 
materials auxiliars per a lluernes i cobertes envidrades 
materials auxiliars per a paviments de formigó 
materials auxiliars per a paviments de terratzo 
materials auxiliars per a pous de registre 
materials auxiliars per a reixats metàl.lics 
materials auxiliars per a tanques exteriors 
materials per a careners 
materials per a làmines separadores 
materials per a paviments tècnics 
materials per a pous de registre circulars 
materials per a proteccions d'arbres 
mesuradors de cabal ultrasònics 
mesuradors de nivell 
morters amb additius 
neutres 
palets de riera 
parts proporcionals d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat 
peces de morter de ciment per a rigoles 
peces rectes de formigó per a vorades 
perfils d'alumini per a lluernes i cobertes envidrades 
pericons prefabricats de formigó polímer 
pintures, pastes i esmalts 
plafons 
planxes d'acer 
planxes i perfils d'acer 
plaques de formigó per a façanes 
plaques de policarbonat amb cel.les 
portes de perfils d'alumini 
portes de reixat metal.lic 
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portes tallafocs de fulles batents 
puntals 
rajoles ceràmiques esmaltades i gres 
segellants 
sorres 
tacs i visos 
tanques amb reixat metàl∙lic 
taulers 
taulons 
teles metàl.liques i plastiques 
terres 
terres i substrats per a jardineria 
tot‐u 
tubs a pressió de poliester i fibra de vidre centrifugat 
tubs d'acer galvanitzat sense soldadura 
tubs d'acer negre amb soldadura helicoïdal 
tubs de formigó armat prefabricats 
tubs de materials plàstics 
tubs de polietilè de densitat alta 
tubs de pvc a pressió 
tubs de pvc per a drenatges 
tubs flexibles i corbables no metàl.lics 
vàlvules anti‐inundació 
vàlvules de comporta 
vàlvules de papallona 
vàlvules de quatre vies motoritzades 
vàlvules de retenció de bola amb brides 
ventoses trifuncionals 
vidres lluna 

3.11 Maquinària prevista per a executar l'obra 
Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 
Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT‐926 o equivalent 
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT‐950 o equivalent 
Minicarregadora  sobre pneumàtics, amb accessori  retroexcavador de 60  cm 
d'amplària 
Excavadora‐carregadora de 385 hp, tipus CAT‐245 o equivalent 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT‐416 o equivalent 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT‐428 o equivalent 
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Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT‐446 o equivalent 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D‐7) 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D‐9) 
Motoanivelladora de 125 hp 
Motoanivelladora de 150 hp 
Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 t 
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
Camió cisterna de 6000 l 
Camió cisterna de 10000 l 
Camió grua de 5 t 
Camió grua de 20 t 
Grua autopropulsada de 12 t 
Grua autopropulsada de 12 t 
Grua autopropulsada de 24 t 
Grua autopropulsada de 40 t 
Vibrador intern de formigó 
Camió amb bomba de formigonar 
Formigonera de 165 l 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
Motoserra per a la tala d'arbres 
Màquina per a doblegar rodó d'acer 
Cisalla elèctrica 
Bombí per a proves de canonades 
Bomba de 175 kg/cm2 per a proves de canonades 
Tractor amb equip per a tractament del subsòl 
Hidrosembradora muntada sobre camió 
Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
Equip de maquinària especial per a fixació de làmina de polietilè 
Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 

4. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

4.1 Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat 
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o una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on 
s’ha d’instal∙lar  la  caixa  general de protecció  i els  comptadors, des dels quals els 
Contractistes  procediran  a  muntar  la  resta  de  la  instal∙lació  elèctrica  de 
subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió, segons el projecte d’un instal∙lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a 
tots els talls  i punts de consum de  l’obra, amb conductor tipus V ‐750 de coure de 
seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu 
recorregut,  però  sempre  amb  l’apantallament  suficient  per  a  resistir  al  pas  de 
vehicles i trànsit normal d’una obra. 
 
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. 
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
− Estarà situada sempre  fora de  l’abast de  la maquinària d’elevació  i 

les zones sense pas de vehicles. 
 
• Quadre General 
 
− 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  descobert  (embornals,  cargols  de 
connexió, terminals automàtics, etc.). 

− 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). 

− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 �). 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 
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 
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elèctric (R.D. 485/97). 
 
• Conductors 
 
− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot 

reconèixer per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o 

sostres allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
− Les  empiuladures  hauran  de  ser  realitzades  mitjançant  „jocs“ 

d’endolls, mai amb regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 
• Quadres secundaris 
 
− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general 

i hauran de ser de doble aïllament. 
− Cap  punt  de  consum  pot  estar  a  més  de  25  m  d’un  d’aquests 

quadres. 
− Encara  que  la  seva  composició  variarà  segons  les  necessitats, 

l’aparellatge més convencional dels 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    :  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. 

 
• Connexions de corrent 
 
− Aniran  proveïdes  d’embornals  de  connexió  al  terra,  excepció  feta 

per a la connexió d’equips de doble aïllament. 
− S’empararan  mitjançant  un  magnetotèrmic  que  faciliti  la  seva 

desconnexió. 
− Es faran servir els següents colors: 

∙ Connexió de 24 v        :  Violeta. 
∙ Connexió de 220 v        :  Blau. 
∙ Connexió de 380 v        :  Vermell 

− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 
• Maquinària elèctrica 
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− 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 fixos. 
− L’establiment  de  connexió  a  les  bases  de  corrent,  es  farà  sempre 

amb clavilla normalitzada. 
 
• Enllumenat provisional 
 
− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 

mA. 
− 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 virolla. 
− 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 
 
− La  tensió  de  subministrament  no  ultrapassarà  els  24  v  o 

alternativament disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció 
intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

− Disposarà  de mànec  aïllant,  carcassa  de  protecció  de  la  bombeta 
amb capacitat anticops i suport de sustentació.  

4.2 Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
Per part del Contractista Principal, es  realitzaran  les gestions adients davant de  la 
companyia  subministradora  d’aigua,  perquè  instal∙lin  una  derivació  des  de  la 
canonada general al punt on s’ha de col∙locar el corresponent comptador  i puguin 
continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució  interior d’obra podrà realitzar‐se amb canonada de PVC flexible amb 
els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les 
Normes Bàsiques de  l’Edificació relatives a  fontaneria en els punts de consum, tot 
allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

4.3 Instal·lació de sanejament 
 Des del començament de  l’obra, es connectaran a  la xarxa de clavegueram públic, 
les instal∙lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en  l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà 
de  realitzar,  a  càrrec del  contractista, una  fossa  sèptica o pou negre  tractat  amb 
bactericides. 
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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 d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma 
explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la 
naturalesa  i  la  localització del treball,  i  l’equip a usar, s’indicaran  les 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. 
 
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. 

− S’instal∙laran  recipients  contenidors  hermètics  i  incombustibles  en 
què s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

− Es  col∙locaran  vàlvules  antirretorn  de  flama  al  bufador  o  a  les 
mànegues de l’equip de soldadura oxiacetilènica. 

− L’emmagatzematge  i  ús  de  gasos  liquats  compliran  amb  tot  allò 
establert a  la  instrucció MIE‐AP7 del vigent Reglament d’Aparells a 
pressió  en  la  norma  9,  apartats  3  i  4  en  allò  referent  a 
l’emmagatzematge,  la  utilització,  l’inici  del  servei  i  les  condicions 
particulars de gasos inflamables. 

− 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 devessalls,  ensegellats  i deixalles que  es produeixin pel  treball 
han  de  ser  retirats  amb  regularitat,  deixant  nets  diàriament  els 
voltants de les màquines. 
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− 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  accionats  amb  el  combustible  que  s’està 
transvasant. 

− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, 
han d’obturar‐se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un 
recinte  de  l’edifici  a  un  altre,  evitant‐se  així  la  propagació  de 
l’incendi.  Si aquests  forats  s’han practicat en parets  tallafocs o en 
sostres,  la mencionada  obturació  haurà  de  realitzar‐se  de  forma 
immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, 
calor i flames. 

− 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, emmagatzement o concentració 
d’embalatges  o  devessalls,  han  de  completar‐se  els  mitjans  de 
protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

 
• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
− Els extintors manuals es col∙locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 

paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor 
quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

− 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  visibilitat  i 
accés. En  locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin  la seva 
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localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
 

5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL 
PERSONAL 

 
Les  instal∙lacions  provisionals  d’obra  s’adaptaran  a  les  característiques  especificades 
als  articles  15  i  ss  del  R.D.  1627/97,  de  24  d’octubre,  relatiu  a  les  DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
Per al servei de neteja d'aquestes instal∙lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona  o  un  equip,  els  quals  podran  alternar  aquest  treball  amb  altres  propis  de 
l’obra. 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal∙lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 
 

5.1 Serveis higiènics 
 

Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
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. 
 

5.2 Vestuaris 
 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
  

5.3 Menjador 
 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar‐se entre 1,5 i 
2 m2 per treballador que mengi a l’obra. 
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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 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per 
a dipositar les escombraries. 
 

6. AREES AUXILIARS 

6.1 Zones d’apilament. magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims‐màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments 
de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els  Mitjans  Auxiliars  d’Utilitat  Preventiva,  necessaris  per  a  complementar  la 
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la 
planificació dels treballs. 
 
Les  zones  d’apilament  provisional  estaran  balisades,  senyalitzades  i  il∙luminades 
adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut  la 
formació adequada  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. 
 

7. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

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  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 
l’enderroc o desconstrucció. 

 

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 de construcció. 
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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. 

8. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES 
PERILLOSES 

El  Contractista  es  responsable  d’assegurar‐se  per  mediació  de  l’Àrea  d’Higiene 
Industrial  del  seu  Servei  de  Prevenció,  la  gestió  del  control  dels  possibles  efectes 
contaminants  dels  residus  o  materials  emprats  a  l’obra,  que  puguin  generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats 
al seu contacte i/o manipulació. 

 

L’assessoria d’Higiene  Industrial comprendrà  la  identificació, quantificació, valoració  i 
propostes de 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 h/setmana. 

 

8.1 Manipulació 
  
En  funció  de  l’agent  contaminant,  del  seu  TLV,  dels  nivells  d’exposició  i  de  les 
possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el 
seu Pla de Seguretat  i Salut  les mesures correctores pertinents per a establir unes 
condicions  de  treball  acceptables  per  als  treballadors  i  el  personal  exposat,  de 
forma singular a: 

− Amiant. 
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
− Sílice. 
− Vinil. 
− Urea formol. 
− Ciment. 
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− 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. 

 

8.2 Delimitació / condicionament de zones d’apilament 
 

Les  substàncies  i/o  els  preparats  es  rebran  a  l’obra  etiquetats  de  forma  clara, 
indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 

a. 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. 

b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el 

nom químic de les substàncies presents. 
d. Nom,  direcció  i  telèfon  del  fabricant,  importador  o  distribuïdor  de  la 

substància o preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 

El  fabricant,  l’importador  o  el  distribuïdor  haurà  de  facilitar  al  Contractista 
destinatari, la fitxa de seguretat 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 perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el 
Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 
 

• Explosius 
 
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 
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fumar. 
 

• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en  lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada 
la presència de comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà  suficientment  allunyat de  la 
zona d’apilament. 
 
• Tòxics, molt  tòxics,  nocius,  carcinògens, mutagènics,  tòxics  per  a  la 

reproducció 
 
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, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment 
guants,  ulleres  i  màscara  de  respiració)  que  assegurin  l’estanquitat  de 
l’usuari,  en  previsió  de  contactes  amb  la  pell  i  les mucoses  de  les  vies 
respiratòries. 

9. CONDICIONS DE L’ENTORN 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén  per  àmbit  d’ocupació  el  realment  afectat,  incloent  tanques,  elements  de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
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. 
 
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 
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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. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es  col∙locaran,  preferentment,  a  l’interior  de  l’àmbit  delimitat  pel  tancament  de 
l’obra. 
Si  per  les  especials  característiques  de  l’obra  no  és  possible  la  ubicació  de  les 
casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu 
trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves 
fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
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”. 
   

9.1 Serveis afectats 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la 
situació  de  serveis,  cables,  canonades,  conduccions,  arquetes,  pous  i  en  general, 
d’instal∙lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu 
i  no  garanteixen  l’exhaustivitat  ni  l’exactitud  i  per  tant  no  seran  objecte  de 
reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia 
investigació per a  la qual cosa sol∙licitarà dels  titulars d’obres  i serveis, plànols de 
situació  i  localitzarà  i descobrirà  les conduccions  i obres enterrades, per mitjà del 
detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de  seguretat o  la 
disminució  dels  rendiments  es  consideraran  inclosos  en  els  preus  i,  per  tant,  no 
seran objecte d’abonament independent. 
  
 
9.2 Característiques meteorològiques 

 
A grans  trets, es pot dir que  la climatologia de  l'obra és variant  segons  l'època de 
l'any. 
Hi ha una estació humida corresponent al període d'hivern ‐ primavera on el clima és 
fred i amb precipitacions tant en forma d'aigüa com de neu. 
Hi  ha  una  estacio  seca  estiu‐tardor  caracteritzada  per  un  ambient  caluròs  i  sec 
durant el dia i nits fresques. 
 

9.3 Característiques del terreny  
 
La zona de projecte, a grans trets, es pot dedscriure com una zona de topografia suau, 
sense grans desnivells, formada bàsicament per camps de cultius (arbres fruiters i 



Annex A9 Estudi de seguretat i salut.docx 
 

 

Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals. TM 
 Serra de Daró 

Pàgina 20 

cereals) disposats en diferents bancals, producte dels moviments de terres realitzats 
pels propietaris en el moment de canvias el sistema productiu de les seves finques, en 
el moment de l’arribada del reg. 
 
Pràcticament tota la superficie es troba tapissada pels materials quaternaris del primer 
nivell (llim/llims sorrencs), excepte en algunes zones on es poden diferenciar relleus 
estructurals formats bàsicament per paleocanals, caracteritzats per gresos i/o 
microconglomerats. 
 
De l’estudi geotècnic es conclou que els materials del primer nivell es clasifiquen com a 
sòl tolerable i els de segon nivell com a marginals per a la construcció dels terraplens 
de la bassa. També s’extreu que els talús 5V/1H és estable a curt termini. 
 
 
 
10.UNITATS CONSTRUCTIVES 

 
ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 

ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN 

TALUSSOS I RETALUSSAT EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

FONAMENTS 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT 

- MURS GUIA ) 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES D'ACER 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 

TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METAL.LICS, FORMIGO, 

SANDWICH ) 

DIVISORIES ( OBRA ) 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
JUNTS ( FORMACIO - REBLERTS - SEGELLATS ) 
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REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO, 

BITUMINOSOS I REGS ) 

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.. ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, 

EMBORNALS, BUNERES, ETC.. ) 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJA O ALTA - MUNTATGE D'ESTACIONS I 

SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

 
 
 
 

11.DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà 
de perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ 
(Art.  15  L.  31/1995  de  8  de  novembre)  i  els  „Principios  Aplicables  durante  la 
Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
  
 
11.1 Procediments d'execució 
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Els  aspectes  a examinar per  a  configurar  cadascun dels procediments d’execució, 
hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut 
de l’obra. 
 

11.2 ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS  
 
Complementant els plantejaments previs  realitzats en el mateix  sentit per  l’autor 
del projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 
d’ajustar, durant  l’execució de  l’obra,  l’organització  i planificació dels treballs a  les 
seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 
l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les 
activitats constructives a realitzar, en  funció del  lloc,  la successió,  la persona o els 
mitjans a emprar. 

11.3  DETERMINACIÓ  DEL  TEMPS  EFECTIU  DE  DURACIÓ.  PLA 
D'EXECUCIÓ 

Per  a  la  programació  del  temps material,  necessari  per  al  desenvolupament  dels 
distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS  : Relació d’unitats d’obra. 
RELACIONS DE 
DEPENDÈNCIA 

: Prelació temporal de realització material 
d’unes unitats respecte a altres. 

DURADA DE LES ACTIVITATS  Mitjançant  la  fixació  de  terminis 
temporals per a  l’execució de cadascuna 
de les unitats d’obra. 

 
De  les  dades  així  obtingudes,  s’ha  establert,  en  fase  de  projecte,  un  programa 
general orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols  les grans 
unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat 
la programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el  seu Pla de Seguretat  i Salut haurà de  reflectir,  les variacions 
introduïdes  respecte,  al  procés  constructiu  inicialment  previst  en  el  Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
  
 
12.SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT 

INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS 
CONSTRUCTIU 

 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o  ferramenta a 
utilitzar a  l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat  i Salut,  s’integrarà en el 
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procés  constructiu,  sempre  d’acord  amb  els  „Principios  de  la  Acción  Preventiva“ 
(Art.  15  L.  31/1995  de  8  de  novembre),  els  „Principios  Aplicables  durante  la 
Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales 
de  seguridad  para máquinas“  (Art.18    RD.  1495/1986  de  26  de maig  de  1986),  i 
Normes  Bàsiques  de  l’Edificació,  entre  altres  reglaments  connexos,  i  atenent  les 
Normes  Tecnològiques  de  l’Edificació,  Instruccions  Tècniques  Complementàries  i 
Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

  

 
13.MEDIAMBIENT LABORAL 

13.1 Agents atmosfèrics 
 
No es preveu que es causi cap tipus de risc derviat dels agents meteorològics a la zona 
de projecte. 
 

13.2 Il·luminació 
 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 
hauran de  tenir‐se presents en el Pla de Seguretat  i Salut algunes  consideracions 
respecte a  la utilització d’il∙luminació artificial, necessària en  talls,  tallers,  treballs 
nocturns o sota rasant. 
 
Es  procurarà  que  la  intensitat  lluminosa  en  cada  zona  de  treball  sigui  uniforme, 
evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques 
d’intensitat. 
 
En  els  locals  amb  risc  d’explosió  pel  gènere  de  les  seves  activitats,  substàncies 
emmagatzemades  o  ambients  perillosos,  la  il∙luminació  elèctrica  serà 
antideflagrant. 
 
En els  llocs de treball en els que una  fallida de  l’enllumenat normal suposi un risc 
per  als  treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació  i de 
seguretat. 
 
Les  intensitats  mínimes  d’il∙luminació  artificial,  segons  els  distints  treballs 
relacionats amb la construcció, seran els següents: 

 
25‐50 lux  :  En patis de  llums, galeries  i altres  llocs de pas en  funció de 

l’ús ocasional ‐ habitual. 
100 lux  :  Operacions  en  les  quals  la  distinció  de  detalls  no  sigui 

essencial,  tals com  la manipulació de mercaderies a granel, 
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l’apilament de materials o  l’amassat  i  lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux  :  Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales  de  màquines  i  calderes,  ascensors,  magatzems  i 
dipòsits,  vestuaris  i  banys  petits  del  personal.  Baixes 
exigències visuals. 

200 lux  :  Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans,  en  treballs  senzills  en  bancs  de  taller, 
treballs  en  màquines,  fratasat  de  paviments  i  tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux  :  Sempre  que  sigui  essencial  la  distinció mitjana  de  detalls, 
com  treballs  mitjans  en  bancs  de  taller  o  en  màquines  i 
treballs d’oficina en general. 

500 lux  :  Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines  i  treballs  d’oficina  en  general.  Altes  exigències 
visuals. 

1000 lux  :  En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant  llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

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. 

 

 
13.3 Soroll 

 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria 
de la construcció: 

 
Compressor  .................  82‐94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................  82 dB 

Formigonera petita < 500 lts.  .................  72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts.  .................  60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte  .................  103 dB 
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angost) 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure)  .................  94 dB 
Esmeriladora de peu  .................  60‐75 dB 
Camions i dumpers  .................  80 dB 
Excavadora  .................  95 dB 
Grua autoportant  .................  90 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: 
 
1er.‐  Supressió del risc en origen. 
2on.‐  Aïllament de la part sonora. 
3er.‐  Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 
la  finalitat  de  prendre  les  decisions  per  a  eliminar,  controlar  o  reduir  el  risc 
mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col∙lectiva, 
de protecció individual, formatives i informatives 

  

 
13.4 Pols 

 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar  lloc a  les  següents 
afeccions: 

 
− Rinitis 
− Asma bronquial 
− Bronquitis destructiva 
− Bronquitis crònica 
− Efisemes pulmonars 
− Neumoconiosis 
− Asbestosis (asbest – fibrociment ‐ amiant) 



Annex A9 Estudi de seguretat i salut.docx 
 

 

Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals. TM 
 Serra de Daró 

Pàgina 26 

− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment ‐ amiant) 
− Mesotelioma (asbest – fibrociment ‐ amiant) 

 
La  patologia  serà  d’un  o  d’altre  tipus,  segons  la  naturalesa  de  la  pols,  la  seva 
concentració i el temps d’exposició. 
 
En  la construcció és  freqüent  l’existència de pols amb contingut de sílice  lliure  (Si 
O2)  que  és  el  component  que  ho  fa  especialment  nociu,  com  a  causant  de  la 

neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 
necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a  les competències del 
present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  i  que  haurà  de  ser  realitzat  per  empreses 
especialitzades. 
 
La  concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es 
trobin  exposats  durant  8  hores  diàries,  5  dies  a  la  setmana,  és  en  funció  del 
contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

 
                           10 
      C = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐     mg / m3 
                   % Si O2 + 2 

Tenint  en  compte  que  la mostra  recollida  haurà  de  respondre  a  la  denominada 
“fracció respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent 
en  l’ambient,  les partícules més grosses  són  retingudes per  la pituïtària  i  les més 
fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver‐se fixat en els pulmons. 
 
Els  treballs en els quals és habitual  la producció de pols,  són  fonamentalment els 
següents: 

 
− Escombrat i neteja de locals 
− Manutenció de runes 
− Demolicions 
− Treballs de perforació 
− Manipulació de ciment 
− Raig de sorra 
− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
− Esmerilat de materials 
− Pols  i  fums amb partícules metàl∙liques en suspensió, en treballs 

de soldadura 
− Plantes de matxuqueix i classificació 
− Moviments de terres 
− Circulació de vehicles 
− Polit de paraments 
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− Plantes asfàltiques 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 
contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

 
ACTIVITAT  MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals  Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes  Regat previ 
Demolicions  Regat previ 
Treballs de perforació  Captació  localitzada  en  carros  perforadors  o 

injecció d’aigua 
Manipulació de ciment  Filtres en sitges o instal∙lacions confinades 
Raig de sorra o granalla  Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials ceràmics 
o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles  Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
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. 

  
 
13.5 Ordre i neteja 

 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions  bàsiques  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. 
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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. 
11è.‐  Informació  i  formació exigible als gremis o als diferents participants 

en  els  treballs  directes  i  indirectes  de  cada  partida  inclosa  en  el 
projecte  en  el  que  és  relatiu  al  manteniment  de  l’ordre  i  neteja 
inherents a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on 
es  poden  donar  aquest  tipus  de  radiacions  i  indicar  les mesures  protectores  a 
prendre. 
  

13.6 Radiacions no ionitzants 
 
Són  les  radiacions  amb  la  longitud  d’ona  compresa  entre  10‐6  cm  i  10  cm, 
aproximadament. 
 
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. 
 
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. 
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Totes  les  fonts  de  radiació  IR  intensa  hauran  d’estar  dotades  de  sistemes  de 
protecció  tant  propers  a  la  font  com  sigui  possible,  per  aconseguir  la  màxima 
absorció  de  calor  i  prevenir  que  la  radiació  penetri  als  ulls  dels  operaris.  En  cas 
d’utilització  d’ulleres  normalitzades,  haurà  d’incrementar‐se  adequadament  la 
il∙luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil∙la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes  radiacions  són  els  soldadors,  especialment  quan  realitzen  soldadures 
elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar  l’entorn de  l’obra, com a possible  font 
de les radiacions. 
 
La  resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de  tipus  tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels 
vasos capil∙lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De  forma  general,  tots  aquells  processos  industrials  realitzats  en  calent  fins  a 
l’extrem de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
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. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i 
els 10 nm. Queda  inclosa dins de  la radiació solar,  i es genera artificialment per a 
molts propòsits en  indústries,  laboratoris  i hospitals. Es divideix convencionalment 
en tres regions: 
 
UVA: 315 ‐ 400 nm de longitud d’ona. 
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 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). 
 
Les  radiacions  a  les  regions  UVB  i  UVC  tenen  efectes  biològics  que  varien 
marcadament amb  la  longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la  llàntia de 
quars  amb  vapor  de  mercuri  a  baixa  pressió  té  una  emissió  a  254  nm 
aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la 
radiació.  La  exposició  radiant  d’ulls  o  pell  no  protegits,  per  a  un  període  de  vuit 
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hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra  la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, 
haurà  de  dur‐se  a  terme  mitjançant  la  combinació  de  mesures  organitzatives, 
d’apantallaments  o  resguards  i  de  protecció  personal.  Sense  oblidar  que  s’ha 
d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la 
llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà  de  posar  especial  èmfasi  en  els  apantallaments  i  en  les  mesures  de 
substitució,  per  a  minimitzar  el  tercer,  que  implica  la  necessitat  de  protecció 
personal.  Tots  els  usuaris  de  l’equip  generador  de  radiació  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  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  reflexada,  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  reflexat. Quant  la naturalesa del  treball 
requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de 
fer‐se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o 
màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin  les radiacions que sobre 
ells  incideixin. Anàlogament, hauran de protegir‐se  les mans, utilitzant  guants de 
cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
 
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. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció:  llums  fluorescents,  incandescents  i de descàrrega  gasosa, operacions 
de soldadura (TIG‐MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
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 amb  visor de  cèl∙lula  fotosensible), 
procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de 
proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant 
emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
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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 visible com  invisible. Aquestes unitats, si 
són  suficientment  potents,  poden  danyar  la  pell  i,  en  particular,  els  ulls  si  estan 
exposats a  la  radiació.  La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa 
quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant 
del mateix. Els làsers d’ona 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. 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: 

 
y) 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 reflexada incloent la resposta de centelles. 

 
z) Grup B: tots els làsers presents o de 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 
de emissió, etc. 

 
Els  làsers  poden  produir  llum  visible  (400‐700  nm),  alguna  radiació UV  (200‐400 
nm), o comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A  continuació, es presenta una guia de  riscos associats amb unitats  concretes de 
raigs làser: 
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a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la 

visió directa del raig. 
b) Amb els de  la classe  IIIb  i potències compreses entre 5 mW y 500 

mW,  s’ha de prevenir  l’impacte de  la  radiació directa  i de  reflexió 
especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós. 

c) Amb  làsers de  la classe  IV  i potències majors de 500 mW,  s’ha de 
prevenir  l’impacte  de  la  radiació  directa,  de  les  reflexions 
secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós. 
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. 

d) 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. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà 
de ser registrada i comunicada al departament mèdic. 

f) La  pràctica  amb  làser  del  grup  B  requereix  la mesura  general  de 
protecció ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del 
raig. 

 
‐ Àrea de treball: 

 
a) L’equip  làser  s’instal∙larà  en  una  àrea  o  recinte  degudament 

controlats. La  il∙luminació del  recinte haurà de ser  tal manera que 
eviti la dilatació de la pupil∙la de l’ull i així disminuir la possibilitat de 
lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i 
per tant, hauran d’eliminar‐se les superfícies reflectants i polides. 

c) A  l’àrea de  treball  s’haurà d’investigar periòdicament  la presència 
de qualsevol  gas  tòxic que pugui  generar‐se durant el  treball, per 
exemple, l’ozó. 

d) S’han  de  col∙locar  senyals  lluminoses  d’advertència  en  totes  les 
zones d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la 
senyal  estigui  en  acció,  haurà  de  prohibir‐se  l’accés  al  mateix. 
L’equip de subministrament de potència al  làser ha de disposar de 
protecció especial. 
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e) 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 
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. 

 
‐ Equip: 

 
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur‐se solament si la 

força està desconnectada. 
b) Tots  els  làsers,  hauran  de  disposar  de  rètols  d’advertència  que 

tindran en compte  la classe de  làser a que correspon  i el  tipus de 
radiació visible o invisible que genera l’aparell. 

c) 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 per el treball amb làser en el laboratori. 

d) 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 per el làser en ús. 

e) Qualsevol  protector  de  pantalla  que  s’utilitzi,  haurà  de  ser  de 
material absorbent que previngui la reflexió especular. 

 
‐ Operació: 

 
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en  l’operació 

es trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser 
de  la  classe  IV,  al menys  dos  persones  estaran  sempre  presents 
durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i 
operar l’equip de làser. 

c) L’equip  de  làser  haurà d’operar  el  temps mínim  requerit per  a  la 
realització dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar 
vigilat. 

d) Com  a  procediment  de  protecció  general,  hauran  d’utilitzar‐se 
ulleres que previnguin el risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la 
corresponent al pit de l’operador. 

f) S’ha  de  tenir  especial  cura  en  la  radiació  làser  invisible,  essent 
essencial  la  utilització  d’un  escut  protector  al  llarg  de  tota  la 
trajectòria. 

g) Donat  que  els  làsers  polsants  presenten  un  risc  incrementat  per 
l’operador, com a guia d’alineació del  raig, han d’emprar‐se  làsers 
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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 la protecció ocular. 
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  en  l’origen,  organitzatives,  de 
prevenció  col∙lectiva,  de  protecció  individual,  formatives  i 
informatives. 
En  construcció  acostuma  a  emprar‐se  monogràficament  en 
l’establiment d’alineacions i nivells topogràfics. 

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 

13.7 Radacions ionitzants 
 
Dins  de  l’àmbit  de  la  construcció  existeixen  pocs  treballs  propis  en  els  que  es 
generen aquests  tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin 
donar aquest tipus de radiació, com són: 

 
− Detecció  de  defectes  de  soldadura  o  esquerdes  en  canonades, 

estructures i edificis. 
− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
− Control  d’irregularitats  en  el  nivell  d’omplenat  de  recipients  o 

grans dipòsits. 
− Identificació  de  trajectòries,  emprant  traçadors  en  corrents 

hidràuliques, sediments, moviment de granels, etcètera. 
 
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 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. 
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− Les  instal∙lacions  mèdiques  on  es  realitzen  pràctiques  de 
diagnòstic amb raigs X amb equips amb 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 segellades, per a ús en teràpia o 
diagnòstic amb tècniques ''in vivo''. 

− Les  instal∙lacions d’ús  industrial on es  tracti o manipuli material 
radioactiu. 

− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
− Les  instal∙lacions  i  equips  per  a  gammagrafía  o  radiografia 

industrial,  sigui  mitjançant  l’ús  de  fonts  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’omplenat de recipients 
o grans dipòsits. 

− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni‐14 o 
altres isòtops, com l’argó‐40 o el fòsfor‐32. 

− Il∙luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal∙lació, 
essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a 
un  Servei  de  Protecció  Radiològica  propi  del  titular  o  a  una  Unitat  Tècnica  de 
Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un  individu a  l’exposició a  les radiacions depèn de  la dosi, del volum  i 
del tipus dels teixits irradiats. 
 
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 soldadura). b) Contaminació 
radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han  estat  fixats  tenint  en  compte que el  cos 
humà pot tolerar una 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. 
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Per al control de  la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de 
treball.  b)  distància  de  la  font  de  radiació.  c) Apantallament.  El  temps  de  treball 
permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment 
donat. La dosi  rebuda és  inversament proporcional al quadrat de  la distància a  la 
font  de  radiació.  Els  materials  que  s’empren  habitualment  com  barreres 
d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com 
l’acer,  totxos  massissos  de  fang,  granit,  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. 

  

 

 
14.MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 
Tota manutenció  de material  comporta  un  risc,  per  tant,  des  del  punt  de  vista 
preventiu,  s’ha  de  tendir  a  evitar  tota  manipulació  que  no  sigui  estrictament 
necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més 
segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per  a  manipular  materials  és  preceptiu  prendre  les  següents  precaucions 
elementals: 

 
− Començar  per  la  càrrega  o  material  que  apareix  més 

superficialment, és dir el primer i més accessible. 
− Lliurar el material, no tirar‐lo. 
− Col∙locar  el material  ordenat  i  en  cas  d’apilat  estratificat,  que 

aquest es realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on 
pugui rebre cops o desgastar‐se. 

− Utilitzar  guants  de  treball  i  calçat  de  seguretat  amb  puntera 
metàl∙lica i embuatada en empenya i turmells. 

− En  el  manejament  de  càrregues  llargues  entre  dues  o  més 
persones,  la  càrrega  pot  mantenir‐se  en  la  mà,  amb  el  braç 
estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

− S’utilitzaran  les  ferramentes  i mitjans  auxiliars  adequats  per  al 
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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: 

 
− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
− Ús correcte dels equips de protecció individual. 
− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
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 
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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: 
j) Durà  la càrrega  inclinada per un dels  seus extrems,  fins  l’altura 

de l’espatlla. 
k) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al 

centre de gravetat de la càrrega. 
l) Es col∙locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
m) Durant  el  transport, mantindrà  la  càrrega  en  posició  inclinada, 

amb l’extrem davanter aixecat. 
9è.‐  És obligatòria  la  inspecció  visual de  l’objecte pesat  a  aixecar, per  a 

eliminar arestes afilades. 
10è.‐  Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma  individual. El valor  límit 

de  30 Kg per homes, pot  superar‐se puntualment  a  50 Kg quan  es 
tracti  de  descarregar  un material  per  a  col∙locar‐lo  sobre  un mitjà 
mecànic  de  manutenció.  En  el  cas  de  tractar‐se  de  dones,  es 
redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.‐ És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un 
objecte entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot 
ser qualsevol  sistema a  condició que  sigui  conegut o  convingut per 
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l’equip. 

  

 
15.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 indisociable, 
de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia 
fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips 
o  ferramentes  pròximes  a  la  seva  àrea  d’influència,  anul∙lant  o  reduint  les 
conseqüències  d’accident.  La  seva  operativitat  resta  garantida  pel  fabricant  o 
distribuïdor  de  cadascun  dels  components,  en  les  condicions  d’utilització  i 
manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, 
seguiment i control d’ús. 

 

Els  MAUP  més  rellevants,  previstos  per  a  l’execució  del  present  projecte  són  els 
indicats a continuació: 

 

Codi  UA  Descripció 
HX11X002  u  Equip d'encofrat de pilar de  formigó, amb sistema de seguretat amb  tots els 

requisits reglamentaris 
HX11X003  u  Bastida modular  amb estructura  tubular  i  sistema de  seguretat  amb  tots els 

requisits  reglamentaris  en  previsió  de  caigudes  per  a  la  realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 

HX11X004  u  Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent 
nivell entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 

HX11X005  u  Escala modular d'estructura porticada, per accedir a  cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

HX11X007  u  Plataforma  telescòpica  articulada,  mòbil,  autopropulsada  amb  sistema  de 
seguretat integrat 

HX11X008  u  Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 
HX11X009  u  Pont penjant metàl.lic  suspès amb amb baranes  reglamentàries, cabrestants, 

amb  doble  cable  de  seguretat  amb  dispositiu  d'autoretenció,  subjectat  a 
pescants amb ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

HX11X010  u  Bastida  amb  cavallets  i  sistema  de  seguretat  amb  tots  els  requisits 
reglamentaris 

HX11X011  u  Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta‐ampolles,  vàlvules  reductores  de  pressió  i  antirretrocès,  manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 
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HX11X012  u  Serra  circular  reglamentària  amb  certificat  CE,  amb  sistema  de  seguretat 
integrat  amb  protector  de  disc  inferior  fixe,  superior  abatible,  aturada 
d'emergència  amb  fre‐motor,  ganivet  divisor,  regle  guia  longitudinal  i 
transversal 

HX11X013  u  Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 
HX11X014  u  Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X015  u  Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
HX11X016  u  Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X017  u  Element  prefabricat  de  formigó  amb  sistema  de  seguretat  integrat  amb 

balaustre  de  seguretat  de  reserva  d'ancoratge  de  cable  per  amarrament  i 
lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 1 m 

HX11X018  u  Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X019  m  Marquesina  de  protecció  en  voladiu  en  bastida  tubular  amb  sistema  de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 
76502 (HD‐1000) 

HX11X020  m  Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb 
sistema  de  seguretat  amb  tots  els  requisits  reglamentaris  en  previsió  de 
caigudes, amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 

HX11X021  u  Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 
de  entramat  de  platines  metàl.liques  i  rampes  articulades,  baranes 
metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 

HX11X022  u  Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 
de  entramat  de  platines  metàl.liques  i  rampes  articulades,  baranes 
metàl.liques reglamentàries 

HX11X023  u  Protector de mans per a cisellar 
HX11X024  u  Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025  u  Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X026  u  Plataforma  elevadora manual per  a  subministrament de material  a nivell de 

bastida de cavallets 
HX11X027  u  Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X028  u  Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X029  u  Carretó  ergonòmic  per  servei  de material  al  nivell  de  treball,  regulable  en 

alçària 
HX11X030  u  Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos 
HX11X031  u  Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 
HX11X032  u  Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X033  u  Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 
HX11X034  u  Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X035  u  Estrebat  i  apuntalament  de  rases  de  serveis  amb malla  tèxtil  de  poliamida 

d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
HX11X036  u  Estrebat  i apuntalament  interior de  rases amb escuts  i estampidors  interiors 

hidràulics o roscats 
HX11X037  u  Sitja‐barrejadora per a la confecció de morter 
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HX11X039  u  Carretó manual porta palets 
HX11X041  u  Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 
HX11X042  u  Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments 

de fusta 
HX11X043  u  Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 
HX11X044  u  Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 
HX11X045  u  Estrebat de pou circular amb tensor 
HX11X046  u  Estrebat de pou rectangular amb tensor 
HX11X047  u  Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X048  u  Connexionat  i  cablejat  provisional  de  la  instal.lació  elèctrica  de  l'obra  amb 

sistema de protecció integrat 
HX11X049  u  Quadre  elèctric  secundari  provisional  de  l'obra  amb  sistema  de  protecció 

integrat 
HX11X050  u  Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X052  u  Pont volat  semiprefabricat per  treballs en  ràfecs amb plataforma de  treball  i 

barana perimetral amb els  requisits  reglamentaris amb  sistema de  seguretat 
integrat 

HX11X053  u  Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en  façanes amb 
trapa  practicable  per  al  pas  del  cable  de  la  grua  amb  sistema  de  seguretat 
integrat 

HX11X054  u  Instal.lació de posta a  terra amb conductor de coure  i electrode connectat a 
terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors 
de protecció 

HX11X055  u  Interruptor  diferencial  de  sensibilitat  mitjana  300  mA,  i  40  A  d'intensitat 
nominal 

HX11X057  m2  Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 
cm  i de 3‐3 mm de D embeguda al  formigó per a proteccions horitzontals de 
forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X058  u  Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059  m2  Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
HX11X060  m  Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061  u  Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 
HX11X063  u  Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064  u  Cinturó portaeines 
HX11X065  u  Torreta per al formigonat de pilars 
HX11X066  u  Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067  u  Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068  u  Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X070  u  Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
HX11X071  u  Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 

m i de 3 mm de gruix 
HX11X072  u  Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 
HX11X073  u  Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 
HX11X074  u  Detector de gasos portàtil 
HX11X075  u  Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 
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HX11X076  u  Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077  u  Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078  u  Luxímetre portàtil 
HX11X079  u  Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080  u  Termòmetre / baròmetre 
HX11X081  m  Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat  col.locats cada 3 m  sobre daus de  formigó  i amb el desmuntatge 
inclòs 

HX11X082  u  Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m  i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica  i amb el 
desmuntatge inclòs 

HX11X083  u  Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m  i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica  i amb el 
desmuntatge inclòs 

HX11X088  m  Baixant  de  tub  de  P.V.C.  de  runes,  de  40  cm  de  diàmetre,  amb  boques  de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X089  u  Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X090  u  Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 

suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
 
 
16.SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes 
de  Protecció  Col∙lectiva,  el  conjunt  d’elements  associats,  incorporats  al  sistema 
constructiu,  de  forma  provisional  i  adaptada  a  l’absència  de  protecció  integrada  de 
major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència 
temporal de qualsevol  tipus d’energia  fora de  control, present en  l’ambient  laboral, 
amb  els  treballadors,  personal  aliè  a  l’obra  i/o  materials,  màquines,  equips  o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul∙lant o reduint les conseqüències 
d’accident.  La  seva  operativitat  garanteix  la  integritat  de  les  persones  o  objectes 
protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar  la seva eficàcia. Aquest 
últim  aspecte  és  el  que  estableix  la  seva  diferència  amb  un  Equip  de  Protecció 
Individual (EPI). 

 
En  absència d’homologació o  certificació d’eficàcia preventiva del  conjunt d’aquests 
Sistemes instal∙lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 
relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 
instal∙ladors,  fabricants  i/o  proveïdors,  per  al  conjunt  dels  esmentats  Sistemes  de 
Protecció Col∙lectiva. 
 
Els  SPC  més  rellevants  previstos  per  a  l’execució  del  present  projecte  són  els 
indicats  en  l’annex  d’aquesta  memòria  que  contindrà  les  fitxes  amb  RISC‐
AVALUACIÓ‐MESURES 
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17.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. 
 
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. 

 
Al magatzem  d’obra  hi  haurà  permanentment  una  reserva  d’aquests  equips  de 
protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense 
que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i 
la data de caducitat, la necessitat de facilitar‐los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a  l’execució material del present projecte són 
els  indicats  en  l’annex  d’aquesta  memòria  que  contindrà  les  fitxes  amb  RISC‐
AVALUACIÓ‐MESURES 
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18.RECURSOS PREVENTIUS 

 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 
obres de 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: 

 
n) Quan  els  riscos  es  puguin  veure  agreujats  o  modificats  en  el 

desenvolupament  del  procés  o  l’activitat,  per  la  concurrència 
d’operacions  diverses  que  es  desenvolupen  successivament  o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 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. 

o) Quan  es  realitzin  activitats  o  processos  que  reglamentàriament  es 
considerin perillosos o amb riscos especials. 

p) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció 
de Treball  i Seguretat Social, si  les circumstàncies del cas ho exigissin 
degut a les condicions de treball detectades. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de 
forma  successiva  o  simultània,  puguin  constituir  un  risc  especial  per  interferència 
d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els  recursos  preventius  són  necessaris  quan  es  desenvolupin  treballs  amb  riscos 
especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o 

caiguda  d’altura,  per  les  particulars  característiques  de  l’activitat 

desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals  l’exposició a agents químics o biològics suposi un 

risc d’especial gravetat, o pels que  la  vigilància específica de  la  salut 

dels treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs  amb  exposició  a  radiacions  ionitzants  pels  que  la  normativa 

específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

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. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
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8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs  que  requereixin muntar  o  desmuntar  elements  prefabricats 

pesats. 

 
 
19.SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

 
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  per  el  Reial  Decret  485/1997,  de  14  d’abril.  La  senyalització  i  el 
abalisament de tràfic vénen 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  seguretat  dels 
treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de  tenir en  compte que  la  senyalització per  si mateixa no elimina els  riscos, 
malgrat  això  la  seva observació quan és  l’apropiada  i està ben  col∙locada,  fa que 
l’individu  adopti  conductes  segures. No  és  suficient  amb  col∙locar  un  plafó  a  les 
entrades de  les obres, si després en  la pròpia obra no se senyalitza  l’obligatorietat 
d’utilitzar cinturó de seguretat al col∙locar les mires per a realitzar el tancament de 
façana.  La  senyalització  abundant  no  garanteix  una  bona  senyalització,  ja  que  el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
El R.D.485/97 estableix que  la senyalització de seguretat  i salut en el treball haurà 
d’utilitzar‐se sempre que  l’anàlisi dels riscos existents,  les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 
• Cridar  l’atenció  dels  treballadors  sobre  l’existència  de  determinats 
riscos, prohibicions o obligacions. 

• Alertar als  treballadors quan es produeixi una determinada  situació 
d’emergència  que  requereixi  mesures  urgents  de  protecció  o 
evacuació. 

• Facilitar als  treballadors  la  localització  i  identificació de determinats 
mitjans  o  instal∙lacions  de  protecció,  evacuació,  emergència  o 
primers auxilis. 

• Orientar  o  guiar  als  treballadors  que  realitzin  determinades 
maniobres perilloses. 

 
La senyalització no haurà de considerar‐se una mesura substitutiva de  les mesures 
tècniques  i  organitzatives  de  protecció  col∙lectiva  i  haurà  d’utilitzar‐se  quan, 
mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els  riscos o  reduir‐los 
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suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar‐se una mesura substitutiva de la formació i informació 
dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

 
1. 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 suficient. 

2. Els dispositius no automàtics de  lluita contra  incendis hauran d’estar 
senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 
senyalització  haurà  de  fixar‐se  en  els  llocs  adequats  i  tenir  la 
resistència suficient. 

3. El color utilitzat per a la il∙luminació artificial no podrà alterar o influir 
en la percepció de les senyals o panells de senyalització. 

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de 
la vista. 

5. Quan existeixin  línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles 
l’obra  haguessin  de  circular  sota  l’estesa  elèctrica  s’utilitzarà  una 
senyalització d’advertència. 

 
La  implantació  de  la  senyalització  i  balisament  s’ha  de  definir  en  els  plànols  de 
l’Estudi de Seguretat  i Salut  i  s’ha de  tenir en compte en  les  fitxes d’activitats, al 
menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
 

20.CONDICIONS D’ACCÉS I AFECCIONS A 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  a 
edificis  i  guals,  etc..,  i  es  definiran  les mesures  de  senyalització  i  protecció  que 
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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  provocades  per  les  obres,  a  la Guàrdia 
Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan  calgui  prohibir  l’estacionament  en  zones  on  habitualment  és  permès,  es 
col∙locarà el  cartell de  „SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“  (1050 X 600 mm), amb 10 
dies d’antelació a  l’inici dels  treballs,  tot  comunicant‐ho a  la Guàrdia Municipal o 
l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col∙locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació 
dels  elements  de  senyalització  i  protecció  que  corresponguin,  definits  al  PLA DE 
SEGURETAT aprovat. 
 
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 

 

20.1 Normes de policia 
 

Control d’accessos 
 

Una  vegada  establerta  la  delimitació  del  perímetre  de  l’obra,  conformats  els 
tancaments  i  accessos  per  els  vianants  i  de  vehicles,  el  contractista  amb  la 
col∙laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el 
procés  per  al  control  d’entrada  i  sortida  de  vehicles  en  general  (inclosa  la 
maquinària  com  grues  mòbils,  retroexcavadores)  i  de  personal  de  manera  que 
garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan  la  delimitació  de  l’obra  no  es  pugui  portar  a  terme,  per  les  pròpies 
circumstàncies  de  l’obra,  el  contractista,  al  menys  haurà  de  garantir,  l’accés 
controlat  a  les  instal∙lacions  d’ús  comú  de  l’obra,  i  haurà  d’assegurar  que  les 
entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin 
presentar riscos 
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20.2 Operacions que afecten l’àmbit públic 
 
Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

 
Vigilància  Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 

operacions  d’entrada  i  sortida,  avisant  els  vianants  a  fi 
d’evitar accidents. 
 

Aparcament  Fora  de  l’àmbit  del  tancament  de  l’obra  no  podran 
estacionar‐se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la 
reserva  de  càrrega  i  descàrrega  de  l’obra  quan  existeixi 
zona d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en 
espera 

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure  i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El  PLA  DE  SEGURETAT  preveurà  aquesta  necessitat, 
d’acord amb  la programació dels  treballs  i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 
Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de 
l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a 
la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el 
perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 

 
− S’habilitarà  un  pas  per  als  vianants.  Es  deixarà  un  pas mínim  d’un 

metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a 
la  zona  d’aparcament  de  la  calçada,  sense  envair  cap  carril  de 
circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que 
correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

− Es protegirà el pas de  vianants  amb  tanques metàl∙liques de 200  x 
100  cm,  delimitant  el  camí  pels  dos  costats  i  es  col∙locarà  la 
senyalització que correspongui. 

− 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. 
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− Es  controlarà  la  descàrrega  dels  camions  formigonera  a  fi  d’evitar 
abocaments sobre la calçada. 

 
Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
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  rasant), 
fins  els  contenidors  o  tremuges,  que  hauran  de  ser 
cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les 
canonades o cintes d’elevació  i transport de material es 
col∙locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
 

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 
sempre s’ha de dipositar en  tremuges o en contenidors 
homologats. 
 
Si  no  es  disposa  d’aquesta  autorització  ni  d’espais 
adequats,  les  terres  es  carregaran  directament  sobre 
camions per a la seva evacuació immediata. 
 
A  manca  d’espai  per  a  col∙locar  els  contenidors  en 
l’àmbit del  tancament de  l’obra, es  col∙locaran  sobre  la 
vorera en el punt més proper a  la tanca, deixant un pas 
per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà  que  hi  hagi  productes  que  sobresurtin  del 
contenidor. 
 
Es  netejarà  diàriament  la  zona  afectada  i  després  de 
retirat el contenidor. 
 
Els  contenidors,  quan  no  s’utilitzin,  hauran  de  ser 
retirats. 
 

Evacuació  Si  la  runa es carrega  sobre camions, aquests hauran de 
portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi 
d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a 
un  abocador  autoritzat.  El  mateix  es  farà  en  els 
transports dels contenidors. 
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Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al  PLA  DE  SEGURETAT  s’especificaran,  per  cada  fase  d’obra,  les  mesures  i 
proteccions  previstes  per  a  garantir  la  seguretat  de  vianants  i  vehicles  i  evitar  la 
caiguda  d’objectes  a  la  via  pública,  tenint  en  compte  les  distàncies,  en  projecció 
vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas 
de vianants o vehicles. 

 
Bastides  Es  col∙locaran  bastides  perimetrals  a  tots  els  paraments 

exteriors a la construcció a realitzar. 
Les  bastides  seran  metàl∙liques  i  modulars.  Tindran  una 
protecció  de  la  caiguda  de materials  i  elements  formant  un 
entarimat  horitzontal  a  2,80 m  d’alçada,  preferentment  de 
peces metàl∙liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de 
la bastida, així com una marquesina  inclinada en voladís que 
sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de 
l’obra,  des  de  l’entarimat  de  visera,  amb  una  xarxa  o  lones 
opaques  que  eviti  la  caiguda  d’objectes  i  la  propagació  de 
pols. 

 
Xarxes  Sempre  que  s’executin  treballs  que  comportin  perill  per  als 

vianants,  pel  risc  de  caiguda  de  materials  o  elements,  es 
col∙locaran  xarxes  de  protecció  entre  les  plantes,  amb 
sistemes  homologats,  de  forjat,  perimetrals  a  totes  les 
façanes. 

 
Grues torre  En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del 

braç  i  les mesures que es prendran en el  cas de  superar els 
límits del solar o del tancament de l’obra. 

   

El  carro  del  qual  penja  el  ganxo  de  la  grua  no  podrà  sobrepassar  aquests  límits.  Si 
calgués fer‐ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i 
descàrregues 

 

20.3 Neteja i incidència sobre l’ambient que afectin l’àmbit públic 
 

Neteja 
 
Els contractistes netejaran  i regaran diàriament  l’espai públic afectat per  l’activitat 
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de  l’obra  i  especialment  després  d’haver  efectuat  càrregues  i  descàrregues  o 
operacions productores de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 
viària a  la sortida dels camions de  l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de  la sortida 
del  tancament de  l’obra, una solera de  formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, 
com  a mínim,  sobre  la  qual  s’aturaran  els  camions  i  es  netejaran  per  reg  amb 
mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
Sorolls. Horari de treball 

 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls 
més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari 
hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment  i  amb  l’objecte  de minimitzar  les molèsties  que  determinades 
operacions  poden  produir  sobre  l’àmbit  públic  i  la  circulació  o  per  motius  de 
seguretat,  l’Ajuntament  podrà  obligar  que  alguns  treballs  s’executin  en  dies  no 
feiners o en un horari específic. 
 
Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir 
pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
 

20.4 Residus que afecten a l’àmbit públic 
 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col∙laboració del seu 
servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada 
de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
El  contractista  haurà  de  donar  les  oportunes  instruccions  als  treballadors  i 
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subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
 

20.5 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, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització 
d’Obres 8.3‐ 
 
Està prohibida la col∙locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a 
un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 
 
Elements de protecció 
 

Pas vianants  Tots  els  passos  de  vianants  que  s’hagin  d’habilitar  es 
protegiran,  pels  dos  costats,  amb  tanques  o  baranes 
resistents,  ancorades  o  enganxades  a  terra,  d’una  alçada 
mínima  d’un  metre  (1  m)  amb  travesser  intermedi  i 
entornpeus de vint centímetres  (0,20 m) a  la base. L’alçada 
de  la  passarel∙la  no  sobrepassarà  els  quinze  centímetres 
(0,15 m). 
 
Els  elements  que  formin  les  tanques  o  baranes  seran 
preferentment  continus.  Si  són  calats,  les  separacions 
mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 
m). 
 

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. 
 
Si  els  forats  o  les  rases  han  de  ser  evitats,  les  baranes  o 
tanques de protecció del pas es col∙locaran a 45º en el sentit 
de la marxa. 
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Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals  i els elements d’abalisament aniran degudament  il∙luminats encara que 
hi hagi enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 
vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
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 reflectants 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. 
 
Es col∙locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, 
en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de 
l’itinerari  assenyalat  pugui  produir  accidents  a  vianants  o  a  treballadors 
(desplaçament o enderroc del  tancament de  l’obra o de baranes de protecció de 
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pas  de  vianants,  xoc  contra  objectes  rígids,  bolcar  el  vehicle  per  l’existència  de 
desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col∙locació d’elements de defensa 
TD – 2. 
 
Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de 
les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si  cal  ampliar  la  vorera  per  a  pas  de  vianants  per  la  calçada,  es  col∙locarà  un 
entarimat  sobre  la part ocupada de  la  calçada  formant un pla horitzontal amb  la 
vorera i una barana fixa de protecció. 
 
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 (Pròctor 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 i dificulti la seva subtracció. 
 
La  senyalització,  l’abalisament, els paviments,  l’enllumenat  i  totes  les proteccions 
dels  itineraris,  desviacions  i  passos  per  a  vehicles  i  vianants  es  conservaran  en 
perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o 
de seguretat. 
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Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada  l’obra  es  retiraran  tots  els  senyals,  elements,  dispositius  i  abalisament 
implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
  
 
21.RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE 

PROTECCIÓ 
 
21.1 Riscos de danys a tercers 

 
Els  riscs  que  durant  les  successives  fases  d'execució  de  l'obra  podrien  afectar 
persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 

− Caiguda al mateix nivell. 
− Atropellaments. 
− Col∙lisions amb obstacles a la vorera. 
− Caiguda d'objectes. 

 
 
21.2 Mesures de protecció a tercers 

 
Es  consideraran  les  següents  mesures  de  protecció  per  a  cobrir  el  risc  de  les 
persones que transiten pels voltants de l'obra: 
 

1. Muntatge de  tanca metàl∙lica a base d'elements prefabricats de 2 m. 
d'alçada,  separant  el  perímetre  de  l'obra,  de  les  zones  de  trànsit 
exterior. 

2. 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 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. 

3. Si  fos necessari ocupar  la  vorera durant  l’aplec de materials  a  l’obra, 
mentre  duri  la maniobra  de  descàrrega,  es  canalitzarà  el  trànsit  de 
vianants per  l’interior del passadís de vianants  i el de vehicles  fora de 
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les  zones d’afectació de  la maniobra, amb protecció a base de  reixes 
metàl∙liques  de  separació  d’àrees  i  es  col∙locaran  llums  de  gàlib 
nocturns  i  senyals de  trànsic que  avisin  als  vehicles de  la  situació de 
perill. 

4. 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. 

22.PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els  principals  riscos  catastròfics  considerats  com  remotament  previsibles  per 
aquesta obra són: 
 

− Incendi, explosió i/o deflagració. 
− Inundació. 
− Col∙lapse estructural per maniobres fallides. 
− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

 
Per  a  cobrir  las  eventualitats  pertinents,  el  Contractista  redactarà  i  inclourà  com 
annex  al  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut  un  „Pla  d’Emergència  Interior“,  cobrin  les 
següents mesures mínimes: 
 

1.‐  Ordre i neteja general. 
2.‐  Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.‐  Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.‐  Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.‐  Punts de trobada. 
6.‐  Assistència Primers Auxilis. 
 

 
Barcelona, Juny de 2012 

 
AUTOR DE L’ESTUDI 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

 
1.1 Identificació de les obres 
 
Projecte de Modernització de  la  zona  regable dels Canals d'Urgell TTMM de Bellvís, Linyola 
(Pla d'Urgell) i Vallfogona de Balaguer (Noguera). Clau: UR‐06935. 

1.2 Objecte 
 
Aquest  Plec  de  Condicions  de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut  comprèn  el  conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir  tant el Pla de Seguretat  i Salut del Contractista 
com a document de Gestió Preventiva  (Planificació, Organització, Execució  i Control) de 
l’obra,  les  diferents  proteccions  a  emprar  per  la  reducció  dels  riscos  (Mitjans Auxiliars 
d’Utilitat  Preventiva,  Sistemes  de  Protecció  Col∙lectiva,  Equips  de  Protecció  Individual), 
Implantacions  provisionals  per  a  la  Salubritat  i  Confort  dels  treballadors,  així  com  les 
tècniques  de  la  seva  implementació  a  l’obra  i  les  que  hauran  de manar  l’execució  de 
qualsevol tipus d’instal∙lacions  i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació 
no  inclosa en aquest Plec, es tindran en compte  les condicions tècniques que es derivin 
d’entendre com a normes d’aplicació: 

 
a) Tots aquells continguts al: 

− Plec General  de Condicions  Tècniques  de  l’Edificació’‘,  confeccionat 
pel Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior 
de Col∙legis d’Arquitectes  i adaptat a  les seves obres per la ‘‘Direcció 
General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

− ‘‘Plec  de  Clàusules  Administratives  Generals,  per  a  la  Contractació 
d’Obres de  l’Estat’‘  i  adaptat  a  les  seves obres per    la  ‘‘Direcció de 
Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

b) Les  contingudes  al  Reglament General  de  Contractació  de  l’Estat, Normes 
Tecnològiques  de  l’Edificació  publicades  pel  ‘‘Ministerio  de  la  Vivienda’‘  i 
posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa  legislativa vigent d’obligat compliment  i  les condicionades per 
les  companyies  subministradores de  serveis públics,  totes elles al moment 
de l’oferta.  

 
 

1.3 Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
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Segons  la  normativa  legal  vigent, Art.  5,  2  del  R.D.  1627/1997,  de  24  d'octubre  sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE  SEGURETAT  I DE  SALUT A  LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, 
l'Estudi  de  Seguretat  haurà  de  formar  part  del  Projecte  d'Execució  d'Obra  o,  al  seu 
defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir 
les  mesures  preventives  adequades  als  riscos  que  comporta  la  realització  de  l'obra, 
contenint com a mínim els  següents documents: 

 
Memòria:  Descriptiva dels procediments, equips  tècnics  i medis auxiliars que 

hagin  d'utilitzar‐se  o  que  la  seva  utilització  es  pugui  preveure; 
identificació dels  riscos  laborals que puguin  ser evitats,  indicant  a 
l'efecte  les mesures  tècniques necessàries per  fer‐ho;  relació dels 
riscos  laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  
anteriorment,  especificant  les  mesures  preventives  i  proteccions 
tècniques  tendents  a  controlar  i  reduir  els  esmentats  riscos  i 
valorant  la  seva  eficàcia,  en  especial  quan  es  proposin  mesures 
alternatives. 

 
Plec:  De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes 

legals  i  reglamentaries  aplicables  a  les  especificacions  tècniques 
pròpies  de  l'obra  que  es  tracti,  així  com  les  prescripcions  que 
s'hauran    de  complir  en  relació  amb  les  característiques,  l'ús  i  la 
conservació  de  les  màquines,  utensilis,  eines,  sistemes  i  equips 
preventius. 

 
Plànols:  On es desenvolupen els gràfics  i esquemes necessaris per  la millor 

definició  i  comprensió  de  les mesures  preventives  definides  a  la 
Memòria,  amb  expressió  de  les  especificacions  tècniques 
necessàries.   

 
Amidaments:  De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball 

que hagin estat definits o projectats. 
 
Pressupost:  Quantificació  del  conjunt  de  despeses  previstes  per  l'aplicació  i 

execució de l'Estudi de Seguretat i Salut.  
 
 

1.4 Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal∙liatiu, adequades 
als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, 
en els terminis i circumstàncies socio‐tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
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El Plec de Condicions Particulars, els Plànols  i Pressupost de  l’Estudi de Seguretat  i Salut 
són  documents  contractuals,  que  restaran  incorporats  al  Contracte  i,  per  tant,  són 
d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de  l’Estudi de Seguretat  i Salut són  informatius,  i estan 
constituïts  per  la Memòria  Descriptiva,  amb  tots  els  seus  Annexos,  els  Detalls  Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els  esmentats  documents  informatius  representen  només  una  opinió  fonamentada  de 
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la 
certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar‐se, tant sols, 
com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament  i amb els 
seus propis mitjans. 
 
Només  els  documents  contractuals,  constitueixen  la  base  del  Contracte;  per  tant  el 
Contractista no podrà al∙legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació 
de  les  condicions  del  Contracte  en  base  a  les  dades  contingudes  als  documents 
informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 
 
El  Contractista  serà,  doncs,  responsable  de  les  errades  que  puguin  derivar‐se  de  no 
obtenir  la  suficient  informació  directa,  que  rectifiqui  o  ratifiqui  la  continguda  als 
documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals 
del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. 
En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions  i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat  com  si  hagués  estat  exposat  a  ambdós  documents,  sempre  que,  a  criteri  de 
l’Autor  de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  quedin  suficientment  definides  les  unitats  de 
Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

2. DEFINICIONS  I  COMPETÈNCIES  DELS  AGENTS  DEL  FET 
CONSTRUCTIU  

Dins  l'àmbit  de  la  respectiva  capacitat  de  decisió  cadascun  dels  actors  del  fet 
constructiu,  estan  obligats  a  prendre  decisions  ajustant‐se  als  Principis Generals  de 
l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
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4. Adaptar  la  feina  a  la  persona,  en  particular  al  que  fa  referència  a  la 
concepció  dels  llocs  de  treball,  com  també  a  l'elecció  dels  equips  i  els 
mètodes  de  treball  i  de  producció,  amb  l'objectiu  específic  d'atenuar  la 
feina monòtona i repetitiva i de reduir‐ne els efectes a la salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti 

cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri 

la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions 
socials i la influència dels factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col∙lectiva respecte de 
la individual. 

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
  

 
2.1 Promotor 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat  i Salut,  serà  considerat Promotor qualsevol 
persona,  física o  jurídica, pública o privada, que,  individual o  col∙lectivament, decideixi, 
impulsi, programi  i  financi, amb recursos propis o aliens,  les obres de construcció per sí 
mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 

1. Designar al tècnic competent per  la Coordinació de Seguretat  i Salut en fase 
de Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 

 
2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 

Projectista  i  al  Coordinador  respectivament,  la  documentació  i  informació 
prèvia  necessària  per  l'elaboració  del  Projecte  i  redacció  de  l'Estudi  de 
Seguretat  i  Salut,  així  com  autoritzar  als  mateixos  les  modificacions 
pertinents. 

 
3. Facilitar  que  el  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  la  fase  de  projecte 

intervingui  en  totes  les  fases  d'elaboració  del  projecte  i  de  preparació  de 
l'obra. 

 
4. Designar el Coordinador de Seguretat  i Salut en  fase d’Obra per  l'aprovació 

del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de 
les obres, el qual Coordinarà  la Seguretat  i Salut en fase d'execució material 
de les mateixes. 

 
5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 
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Promotor de les seves responsabilitats. 
 

6. Gestionar  l’‘‘Avís  Previ’‘  davant  l'Administració  Laboral  i  obtenir  les 
preceptives llicències i autoritzacions administratives. 

 
7. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin 

en  compte  les  observacions  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut, 
degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap 
baix, equivalents. 

  
 

2.2 Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol  persona  física  legalment  habilitada  pels  seus  coneixements  específics  i  que 
compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És  designat  pel  Promotor  en  qualitat  de  Coordinador  de  Seguretat:  a)  En  fase  de 
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

 
El Coordinador de  Seguretat  i  Salut  i  Salut  forma part de  la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 

1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi  i elaboració del Projecte, el 
Projectista  tingui en consideració els  ‘‘Principis Generals de  la Prevenció en 
matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

a) Prendre  les  decisions  constructives,  tècniques  i 
d'organització  amb  la    finalitat  de  planificar  les  diferents 
feines o  fases de  treball que es desenvolupin  simultània o 
successivament. 

b) Estimar  la duració  requerida per  l'execució de  les diferents 
feines  o fases de treball. 

2. Traslladar al Projectista tota  la  informació preventiva necessària que  li cal 
per  integrar  la Seguretat  i Salut a  les diferents  fases de  concepció, estudi  i 
elaboració del projecte d'obra.  

  Coordinar  l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors  i redactar o 
fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Competències  en  matèria  de  Seguretat  i  Salut  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut 
d'Obra: 
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El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor 
en  tots  aquells  casos  en  què  intervé més  d'una  empresa  i  treballadors  autònoms  o 
diversos treballadors autònoms. 

 
Les  funcions  del  Coordinador  en matèria  de  Seguretat  i  Salut  durant  l'execució  de 
l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 
1. Coordinar  l'aplicació dels Principis Generals de  l'Acció Preventiva  (Art. 

15 L. 31/1995) : 
 

a) En el moment de prendre  les decisions  tècniques  i d'organització 
amb el fi de planificar  les diferents tasques o fases de treball que 
s'hagin de desenvolupar simultània o successivament. 

b) En  l'estimació  de  la  durada  requerida  per  a  l'execució  d'aquests 
treballs o fases de treball.  

2. Coordinar  les activitats de  l'obra per garantir que els Contractistes,  i, si 
n’hi  ha  dels  Subcontractistes  i  els  treballadors  autònoms,  apliquin  de 
manera  coherent  i  responsable  els  Principis  de  l'Acció  Preventiva  que 
recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 
8  de  novembre)  durant  l'execució  de  l'obra  i,  en  particular,  en  les 
tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 
24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres 
de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de  l'emplaçament dels  llocs  i àrees de  treball,  tenint en 

compte  les seves condicions d'accés,  i  la determinació de  les vies o 
zones de desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials  i  la utilització dels mitjans 
auxiliars. 

d) El manteniment, el  control previ a  la posta en  servei  i el  control 
periòdic de  les  instal∙lacions  i dispositius necessaris per a  l'execució 
de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat 
i la salut dels treballadors. 

e) La  delimitació  i  el  condicionament  de  les  zones 
d'emmagatzematge  i dipòsit dels diferents materials, en particular si 
es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge  i  l'eliminació  o  evacuació  dels  residus  i 

deixalles. 
h) L'adaptació,  d'acord  amb  l'evolució  de  l'obra,  del  període  de 

temps efectiu que haurà de dedicar‐se als diferents  treballs o  fases 
de treball. 

i) La  informació  i  coordinació  entre  els  contractistes, 
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subcontractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o 

activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de  Seguretat  i  Salut  (PSS) elaborat pel  contractista  i,  si 

s’escau,  les  modificacions  que  s'hi  haguessin  introduït.  La  Direcció 
Facultativa  prendrà  aquesta  funció  quan  no  calgui  la  designació  de 
Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar  les  accions  i  funcions de  control de  l'aplicació  correcta dels 
mètodes de treball. 

6. Adoptar  les mesures necessàries perquè només puguin accedir a  l'obra 
les persones autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat  i Salut en  la  fase d'execució de  l'obra  respondrà davant 
del  Promotor,  del  compliment  de  la  seva  funció  com  staff  assessor  especialitzat  en 
Prevenció de  la Sinistralitat Laboral, en col∙laboració estricta amb els diferents agents 
que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada 
al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció 
de  l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de  la seva autoritat,    la decisió executiva 
que calgui. 
 
Les  responsabilitats  del  Coordinador  no  eximiran  de  les  seves  responsabilitats  al 
Promotor,  Fabricants  i  Subministradors  d’equips,  eines  i mitjans  auxiliars,  Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i 
treballadors. 

  
 

2.3 Projectista 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció 
a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran  redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el  complementin, altres 
tècnics,  de  forma  coordinada  amb  l'autor  d'aquest,  contant  en  aquest  cas,  amb  la 
col∙laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o  completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 
1. Tenir  en  consideració  els  suggeriments  del  Coordinador  de  Seguretat  i 

Salut en fase de Projecte per  integrar els Principis de  l'Acció Preventiva 
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(Art.  15  L.  31/1995),  prendre  les  decisions  constructives,  tècniques  i 
d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de 
treball durant l'execució de les obres.  

2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col∙laboracions 
parcials.  

 
 

2.4 Director d'Obra 
 
És  el  tècnic  habilitat  professionalment  que,  formant  part  de  la  Direcció  d’Obra  o 
Direcció  Facultativa,  dirigeix  el  desenvolupament  de  l'obra  en  els  aspectes  tècnics, 
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, 
la  llicència  constructiva  i  d'altres  autoritzacions  preceptives  i  les  condicions  del 
contracte,  amb  l'objecte  d'assegurar  l'adequació  al  fi  proposat.  En  el  cas  que  el 
Director d'Obra dirigeixi   a més a més  l'execució material de  la mateixa, assumirà  la 
funció  tècnica  de  la  seva  realització  i  del  control  qualitatiu  i  quantitatiu  de  l'obra 
executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir  les obres dels projectes parcials altres  tècnics,  sota  la  coordinació del 
Director d’Obra, contant amb  la col∙laboració del Coordinador de Seguretat  i Salut en 
fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 
1. Verificar  el  replanteig,  l’adequació  dels  fonaments,  estabilitat  dels 

terrenys i de l’estructura projectada a les característiques geotècniques 
del terreny. 

2. Si  dirigeix  l’execució material  de  l’obra,  verificar  la  recepció  d'obra  dels 
productes de  construcció, ordenant  la  realització dels  assaigs  i proves 
precises;  comprovar  els nivells, desploms,  influència de  les  condicions 
ambientals  en  la  realització  dels  treballs,  els  materials,  la  correcta 
execució  i  disposició  dels  elements  constructius,  de  les  instal∙lacions  i 
dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva  i  la Senyalització, d’acord amb 
el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

3. Resoldre  les  contingències  que  es  produeixin  a  l’obra  i  consignar  en  el 
Llibre d’Ordres  i Assistència  les  instruccions necessàries per  la correcta 
interpretació  del  Projecte  i  dels Medis  Auxiliars  d’Utilitat  Preventiva  i 
solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides 
per  la marxa de  l’obra  i que puguin afectar a  la Seguretat  i Salut dels 
treballs,  sempre  que  les  mateixes  s’adeqüin  a  les  disposicions 
normatives contemplades a  la redacció del Projecte  i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 
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5. Subscriure  l’Acta  de  Replanteig  o  començament  de  l’obra,  confrontant 
prèviament amb el Coordinador de Seguretat  i Salut  l’existència prèvia 
de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, 
amb els visats que siguin preceptius. 

7. Conformar  les  certificacions  parcials  i  la  liquidació  final  de  les  unitats 
d’obra  i  de  Seguretat  i  Salut  executades,  simultàniament  amb  el 
Coordinador de Seguretat. 

8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 
desviaments  respecte  al  compliment  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut, 
s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

9. Elaborar  i  subscriure  conjuntament amb el Coordinador de Seguretat,  la 
Memòria  de  Seguretat  i  Salut  de  l’obra  finalitzada,  per  lliurar‐la  al 
promotor, amb els visats que foren perceptius. 

  
 

2.5 Contractista o constructor (empresari principal) i 
Subcontractistes 

 
Definició de Contractista: 
 
És  qualsevol  persona,  física  o  jurídica,  que  individual  o  col∙lectivament,  assumeix 
contractualment  davant  el  Promotor,  el  compromís  d’executar,  en  condicions  de 
solvència  i Seguretat, amb medis humans  i materials, propis o aliens,  les obres o part 
de  les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte  i el seu Estudi de Seguretat  i 
Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És  qualsevol  persona  física  o  jurídica  que  assumeix  contractualment  davant    el 
contractista,  empresari  principal,  el  compromís  de  realitzar  determinades  parts  o 
instal∙lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del 
Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 
1. El  Contractista  haurà  d’executar  l’obra  amb  subjecció  al  Projecte, 

directrius  de  l’Estudi  i  compromisos  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  a  la 
legislació  aplicable  i  a  les  instruccions  del  Director  d’Obra,  i  del 
Coordinador  de  Seguretat  i  Salut,  amb  la  finalitat  de  dur  a  terme  les 
condicions preventives de  la  sinistralitat  laboral  i  l’assegurament de  la 
qualitat,  compromeses  en  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  i  exigides  en  el 
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Projecte 
2. Tenir  acreditació  empresarial  i  la  solvència  i  capacitació  tècnica, 

professional  i  econòmica  que  l’habiliti  per  al  compliment  de  les 
condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en 
el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

3. Designar  al  Cap  d’Obra  que  assumirà  la  representació  tècnica  del 
Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  
titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb 
les característiques i complexitat de l’obra. 

4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància 
ho requereixi. 

5. Formalitzar  les  subcontractacions  de  determinades  parts  o 
instal∙lacions de l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 

6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de 
Seguretat  i  Salut  del  Projecte.  El  Subcontractista  podrà  incorporar  els 
suggeriments  de millora  corresponents  a  la  seva  especialització,  en  el 
Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar‐los a l’aprovació del 
Coordinador de Seguretat. 

7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla 
de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Signar  l’Acta  de  Replanteig  o  començament  i  l’Acta  de  Recepció  de 
l’obra. 

9. Aplicarà els Principis de  l'Acció Preventiva que recull  l'article 15 de  la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar  les 
tasques  o  activitats  indicades  en  l'esmentat  article  10  del  R.D. 
1627/1997: 
a) Complir  i  fer  complir  al  seu  personal  allò  establert  en  el  Pla  de 

Seguretat i Salut (PSS). 
b) Complir  la  normativa  en matèria  de  prevenció  de  riscos  laborals, 

tenint en compte, si s'escau,  les obligacions que  fan referència a  la 
coordinació  d'activitats  empresarials  previstes  en  l'article  24  de  la 
Llei  de  Prevenció  de Riscos  Laborals,  i  en  conseqüència  complir  el 
R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes 
en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

c) Informar  i  facilitar  les  instruccions  adequades  als  treballadors 
autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a 
la seguretat i salut a l'obra. 

d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, 
de la Direcció Facultativa. 

10. Els  Contractistes  i  Subcontractistes  seran  responsables  de  l'execució 
correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  
(PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells 
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o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 
11. A més,  els Contractistes  i  Subcontractistes  respondran  solidàriament 

de  les conseqüències que es derivin de  l'incompliment de  les mesures 
previstes  al  Pla,  als  termes  de  l'apartat  2  de  l'article  42  de  la  Llei  de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa 
de  prevenció  de  riscos  laborals  per  part  de  les  empreses 
Subcontractistes. 

13. Abans de  l’inici de  l’activitat a  l’obra, el Contractista principal exigirà 
als  Subcontractistes  que  acreditin per  escrit  que  han  realitzat,  per  als 
treballs  a  realitzar,  l’avaluació  de  riscos  i  la  planificació  de  la  seva 
activitat  preventiva.  Així  mateix,  el  Contractista  principal  exigirà  als 
Subcontractistes  que  acreditin  per  escrit  que  han  complert  les  seves 
obligacions en matèria d’informació i formació respecte als treballadors 
que hagin de prestar servei a l’obra. 

14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes 
que concorren a  l’obra han establert entre ells els medis necessaris de 
coordinació.  

15. Les  responsabilitats  del  Coordinador,  de  la Direcció  Facultativa  i  del 
Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al 
Subcontractistes. 

16. El Constructor  serà  responsable de  la  correcta execució dels  treballs 
mitjançant  l'aplicació  de  Procediments  i  Mètodes  de  Treball 
intrínsecament  segurs  (SEGURETAT  INTEGRADA),  per  assegurar  la 
integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a 
l'obra. 

17. El Contractista principal  facilitarà per escrit a  l'inici de  l'obra, el nom 
del Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i 
de  la  Direcció  Facultativa.  El  Director  Tècnic  podrà  exercir 
simultàniament  el  càrrec  de  Cap  d'Obra,  o  bé,  delegarà    l'esmentada 
funció  a  altre  tècnic,  Cap  d'Obra,  amb  coneixements  contrastats  i 
suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència 
el  Cap  d'Obra  o  l'Encarregat  General,  ostentaran  successivament  la 
prelació de representació del Contractista a l'obra. 

18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de 
l'execució de  les activitats preventives  incloses al present Plec  i el  seu 
nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

19. Serà  responsabilitat del Contractista  i del   Director Tècnic, o del Cap 
d'Obra  i/o  Encarregat  en  el  seu  cas,  l'incompliment  de  les  mesures 
preventives,  a  l'obra  i  entorn material,  de  conformitat  a  la  normativa 
legal vigent. 

20. El  Contractista  també  serà  responsable  de  la  realització  del  Pla  de 
Seguretat  i Salut (PSS), així com de  l'específica vigilància  i supervisió de 
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seguretat,  tant  del  personal  propi  com  subcontractat,  així  com  de 
facilitar  les mesures  sanitàries de caràcter preventiu  laboral,  formació, 
informació  i  capacitació  del  personal,  conservació  i  reposició  dels 
elements  de  protecció  personal  dels  treballadors,  càlcul  i  dimensions 
dels  Sistemes  de  Proteccions  Col∙lectives  i  en  especial,  les  baranes  i 
passarel∙les, condemna de forats verticals  i horitzontals susceptibles de 
permetre  la  caiguda  de  persones  o  objectes,  característiques  de  les 
escales  i  estabilitat  dels  esglaons  i  recolzadors,  ordre  i  neteja  de  les 
zones de  treball, enllumenat  i ventilació dels  llocs de  treball, bastides, 
apuntalaments,  encofrats  i  estintolaments,  aplecs  i emmagatzematges 
de materials,  ordre  d'execució  dels  treballs  constructius,  seguretat  de 
les màquines,  grues,  aparells  d'elevació, mesures  auxiliars  i  equips  de 
treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 
companyies  subministradores,  així  com  qualsevol  altre  mesura  de 
caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent 
i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 

21. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb 
una  cadència  diària  i  hauran  de  donar  les  instruccions  pertinents  a 
l'Encarregat  General,  que  haurà  de  ser  una  persona  de  provada 
capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a  l'obra durant  la realització 
de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu  i no existeixi 
altra  designada  a  l'efecte,  s'entendrà  que  l'Encarregat  General  és  al 
mateix  temps el Supervisor General de Seguretat  i Salut del Centre de 
Treball per part del Contractista, amb  independència de qualsevol altre 
requisit formal. 

22. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest 
ha  reconegut  l'emplaçament  del  terreny,  les  comunicacions,  accessos, 
afectació  de  serveis,  característiques  del  terreny, mides  de  seguretats 
necessàries,  etc.  i  no  podrà  al∙legar  en  el  futur  ignorància  d'aquestes 
circumstàncies. 

23. El  Contractista  haurà  de  disposar  de  les  pòlisses  d'assegurança 
necessària per  a    cobrir  les  responsabilitats que puguin  esdevenir per 
motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis 
directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com 
per  negligència,  imprudència  o  imperícia  professional,  del  personal  al 
seu  càrrec,  així  com  del  Subcontractistes,  industrials  i/o  treballadors 
autònoms que intervinguin a l'obra. 

24. Les  instruccions  i  ordres  que  doni  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció 
Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els 
efectes. Els desviaments  respecte al compliment del Pla de Seguretat  i 
Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

  En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i 
Salut  (PSS), el Coordinador  i Tècnics de  la Direcció d’Obra o Direcció 
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Facultativa,  Constructor,  Director  Tècnic,  Cap  d'Obra,  Encarregat, 
Supervisor  de  Seguretat,  Delegat  Sindical  de  Prevenció  o  els 
representants  del  Servei  de  Prevenció  (propi  o  concertat)  del 
Contractista  i/o Subcontractistes,  tenen el dret a  fer constar al Llibre 
d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació 
als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

25. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat 
dels Contractistes  i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors 
Autònoms.  

26. També  serà  responsabilitat del Contractista, el  tancament perimetral 
del  recinte  de  l'obra  i  protecció  de  la mateixa,  el  control  i  reglament 
intern de policia a  l'entrada, per a evitar  la  intromissió  incontrolada de 
tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones 
de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

27. El  Contractista  haurà  de  disposar  d'un  senzill,  però  efectiu,  Pla 
d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, 
etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o 
als medis e instal∙lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

28. El  Contractista  i/o  Subcontractistes  tenen  absolutament  prohibit  l'ús 
d'explosius  sense  autorització  escrita  de  la Direcció  d’Obra  o Direcció 
Facultativa. 

29. La  utilització  de  grues,  elevadors  o  d'altres  màquines  especials,  es 
realitzarà  per  operaris  especialitzats  i  posseïdors  del  carnet  de  grua 
torre, del  títol d’operador de grua mòbil  i en altres  casos  l’acreditació 
que  correspongui,  sota  la  supervisió  d'un  tècnic  especialitzat  i 
competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de 
cada  títol  d'habilitació  signat  per  l'operador  de  la  màquina  i  del 
responsable  tècnic  que  autoritza  l'habilitació  avalant‐hi  la  idoneïtat 
d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

30. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de 
gruista  segons  l'Instrucció  Tècnica  Complementaria  "MIE‐AEM‐4" 
aprovada  per  RD  837/2003  expedit  pel  òrgan  competent  o  en  el  seu 
defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí 
de  la  Construcció  o  entitat  similar;  tot  ell  per  garantir  el  total 
coneixement dels equips de  treballs de  forma que es pugui garantir el 
màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

31. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua 
mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions 
del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues 
mòbils  que  s'utilitzin  a  l'obra  compleixen  totes  i  cadascunes  de 
l'especificacions establertes a l'ITC "MIE‐AEM‐4".  
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2.6 Treballadors Autònoms 

 
Persona  física  diferent  al  Contractista  i/o  Subcontractista  que  realitzarà  de  forma 
personal  i  directa  una  activitat  professional,  sense  cap  subjecció  a  un  contracte  de 
treball,  i  que  assumeix  contractualment  davant  el    Promotor,  el  Contractista  o  el 
Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal∙lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 
1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de 

la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar 
les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

2.   Complir  les  disposicions  mínimes  de  seguretat  i  salut,  que  estableix 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

3. Complir  les obligacions  en matèria de prevenció de  riscos que  estableix 
pels  treballadors  l'article  29,  1,2,  de  la  Llei  de  Prevenció  de  Riscos 
Laborals. 

4. Ajustar  la  seva  actuació  en  l'obra  conforme  als  deures  de  coordinació 
d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció 
de  Riscos  Laborals,  participant,  en  particular,  en  qualsevol  mesura 
d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

5.   Utilitzar  els  equips  de  treball  d'acord  amb  allò  disposat  en  el  R.D. 
1215/1997,  de  18  de  juliol,  pel  qual  s'estableixen  les  disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per 
part dels treballadors. 

6. Escollir  i utilitzar els equips de protecció  individual, segons preveu el R.D. 
773/1997,  de  30  de maig,  sobre  disposicions mínimes  de  seguretat  i 
salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part 
dels treballadors. 

7. Atendre  les  indicacions  i  complir  les  instruccions  del  Coordinador  en 
matèria  de  seguretat  i  de  salut  durant  l'execució  de  l'obra  i  de  la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

8. Els  treballadors  autònoms hauran de  complir  allò  establert  en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS): 
a) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 

respondre  a  les  prescripcions  de  seguretat  i  salut,  equivalents  i 
pròpies,  dels  equipaments  de  treball  que  l'empresari  Contractista 
posa a disposició dels seus treballadors. 

b) Els  autònoms  i  els  empresaris  que  exerceixen  personalment  una 
activitat a  l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció  individual 
apropiat,  i  respectar  el manteniment  en  condicions  d'eficàcia  dels 
diferents sistemes de protecció col∙lectiva instal∙lats a l'obra, segons 
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el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 
 

 
2.7 Treballadors 

 
Persona  física diferent al Contractista,   Subcontractista  i/o Treballador Autònom que 
realitzarà  de  forma  personal  i  directa  una  activitat  professional  remunerada  per 
compte  aliè,  amb  subjecció  a  un  contracte  laboral,  i  que  assumeix  contractualment 
davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents 
a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 

1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat 
i Salut. 

2. El deure d'indicar els perills potencials. 
3. Té responsabilitat dels actes personals. 
4. Té  el    dret  a  rebre  informació  adequada  i  comprensible  i  a  formular 

propostes, en  relació a  la seguretat  i salut, en especial sobre el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS). 

5. Té el dret a la consulta  i participació, d'acord amb  l'article 18, 2 de  la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals. 

6. Té el dret a  adreçar‐se a l'autoritat competent. 
7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la 

seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
8. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal∙lacions provisionals de Salubritat 

i  Confort,  previstes  especialment  pel  personal  d’obra,  suficients, 
adequades  i  dignes,  durant  el  temps  que  duri  la  seva  permanència  a 
l’obra.  

  
 

3. DOCUMENTACIÓ  PREVENTIVA  DE  CARÀCTER 
CONTRACTUAL 

  
 

3.1 Interpretació dels documents vinculants en matèria de 
Seguretat i Salut 

 
Excepte en el cas que  l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual 
ho  indiqui  específicament  d’altra  manera,  l’ordre  de  prelació  dels  Documents 
contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
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1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
2. Bases del Concurs. 
3. Plec de Prescripcions per  la Redacció dels Estudis de Seguretat  i Salut  i  la 

Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 

Seguretat i Salut. 
6. Procediments Operatius de Seguretat  i Salut  i/o Procediments de control 

Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o 
durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari‐contractista. 
9. Pla  de  Seguretat  i  Salut  de  desenvolupament  de  l’Estudi  de  Seguretat  i 

Salut del Contractista per l’obra en qüestió. 
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna 

del Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat,  farà  l’ús 
de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

 
Si en el mateix  sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar‐ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 
desprès de  consultar  amb el Coordinador de  Seguretat,  aclarirà  ràpidament  tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de  Seguretat  i  Salut, que hagués estat executat pel Contractista  sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà  responsabilitat 
del Contractista,  restant el Director d’Obra  i el Coordinador de Seguretat, eximits de 
qualsevol  responsabilitat derivada de  les  conseqüències de  les mesures preventives, 
tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En  el  cas  que  el  contractista  no  notifiqui  per  escrit  el  descobriment  d’errades, 
omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no  l’eximeix de  l’obligació 
d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació 
vigent,  els  usos  i  la  praxi  habitual  de  la  Seguretat  Integrada  en  la  construcció,  que 
siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en 
el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si 
haguessin  estat  completes  i  correctament  especificades  en  el  Projecte  i  el 
corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes  les  parts  del  contracte  s’entenen  complementàries  entre  si,  per  la  qual  cosa 
qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap 
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altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
  

 
3.2 Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

 
El  Coordinador  de  Seguretat,  a  la  vista  dels  continguts  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut 
aportat pel Contractista,  com document de gestió preventiva d’adaptació de  la  seva 
pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del 
Projecte  i  l’Estudi de Seguretat  i Salut per  l’execució material de  l’obra, podrà  indicar 
en  l’Acta  d’Aprovació  del  Pla  de  Seguretat,  la  declaració  expressa  de  subsistència, 
d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en 
l’Estudi  de  Seguretat,  com  ampliadors  i  complementaris  dels  continguts  del  Pla  de 
Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius  i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut,  tindrà  la  consideració  de  document  de  desenvolupament  de  l’Estudi  i  Pla  de 
Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

  
 

3.3 Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 
abans de l’inici dels seus treballs a  l’obra, un Pla de Seguretat  i Salut adaptant aquest 
E.S.S.  als  seus medis, mètodes  d'execució  i  al  ‘‘PLA  D’ACCIÓ  PREVENTIVA  INTERNA 
D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) . 

 
El Contractista en el  seu Pla de Seguretat  i Salut està obligat a  incloure els  requisits 
formals establerts a  l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena 
llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
 

3.4 El ''Llibre d'Incidències'' 
 
A  l'obra  existirà,  adequadament  protocolitzat,  el  document  oficial  ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col∙legi 
Professional  corresponent  (O.  Departament  de  Treball  22  Gener  de  1998  D.O.G.C. 
2565 ‐27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició 
de  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa,  Contractistes,  Subcontractistes  i 
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Treballadors  Autònoms,  Tècnics  dels  Centres  Provincials  de  Seguretat  i  Salut  i  del 
Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els 
quals podran realitzar‐li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions 
en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la 
seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

  
 

3.5 Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de 
Prevenció i Coordinació'' i documentació contractual 
annexa en matèria de Seguretat 

 
El  CONVENI  DE  PREVENCIÓ  i  COORDINACIÓ  subscrit  entre  el  Promotor  (o  el  seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 
escriptura pública a requeriment de  les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves  facultats  assumides  contractualment,  a  la persona  física,  jurídica o  corporació 
que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
   
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. 
del  present  Plec,  junt  amb  els  terminis  i  provisions  de  tots  els  documents  aquí 
incorporats per referència, constitueixen  l’acord ple  i total entre  les parts  i no durà a 
terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament 
o  representacions  al  Contractista,  excepte  les  que  s’estableixin  expressament 
mitjançant  contracte.  Cap modificació  verbal  als mateixos  tindrà  validesa  o  força  o 
efecte algun. 
El  Promotor  i  el  Contractista  s’obligaran  a  si  mateixos  i  als  seus  successors, 
representants  legals  i/o  concessionaris,  amb  respecte  al  pactat  en  la  documentació 
contractual  vinculant  en  matèria  de  Seguretat.  El  Contractista  no  es  agent  o 
representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera de 
les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, 
o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per 
escrit i reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots  els  recursos  o  remeis  brindats  per  la  documentació  contractual  vinculant  en 
matèria de  Seguretat, hauran de  ser presos  i  interpretats  com  acumulatius, és  a dir, 
addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
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Les  controvèrsies que puguin  sorgir entre  les parts,  respecte  a  la  interpretació de  la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat,  serà competència de  la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes  jurídics separables els que es dicten 
en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats  davant  l’ordre  jurisdiccional  contenciós‐administratiu  d’acord  amb  la 
normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

  
 

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per  a  la  realització  del    Pla  de  Seguretat  i  Salut,  el  Contractista  tindrà  en  compte  la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, 
que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu,  i sense caràcter  limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. 
El Contractista, no obstant, afegirà al  llistat general de  la normativa aplicable a  la  seva 
obra  les esmenes de caràcter  tècnic particular que no  siguin a  la  relació  i correspongui 
aplicar al seu Pla.  

  
 

4.1 Textos generals 

 

− Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 
1978.  Modificada  per  R.D  2821/1981  de  27  de  novembre.  BOE  1  de 
desembre de 1981. 

− Convenis Col∙lectius 

− Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. 
BOE 3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 

− Disposicions mínimes de Seguretat  i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 
de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

− Disposicions  mínimes  de  Seguretat  i  Salut  en  Treball  en  l'àmbit  de  les 
empreses  de  treball  temporal.  R.D  216/1999  de  5  de  febrer.  BOE  24  de 
febrer de 1999. 

− Reglament  de  Seguretat  i  Higiene  en  el  Treball  en  la  Indústria  de  la 
Construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 

− Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 
1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI  i XVI,  i  les 
modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972  i O.27 de 
juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 
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− Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 
1971. BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 

− Reglament  d’Activitats  Molestes,  Nocives,  Insalubres  i  Perilloses.  D. 
2414/1961 de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 

− Ordre  Aprovació  del  Model  de  Llibre  d’Incidències  en  les  obres  de 
Construcció. O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 
1998. 

− Regulació  de  la  Jornada  de  Treball,  Jornades  Especials  i  Descans.  R.D. 
2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul∙lada Parcialment 
per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 

− Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de 
desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 

− Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de 
novembre de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de  juny. BOE 
21 de juny de 2001. 

− Llei  54/2003,  de  12  de  desembre,  de  reforma  del marc  normatiu  de  la 
prevenció de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 

− Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 
de gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig 
de 1998. 

− Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril 
de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

− Disposicions mínimes de  Seguretat  i  Salut en els Centres de Treball. R.D. 
486/1997 de 14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 

− Disposicions  mínimes  de  Seguretat  i  Salut  relatives  a  la  Manipulació 
Manual  de  Càrregues  que  comportin  Riscos,  en  particular  dorsolumbars, 
per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 
1997. 

− Disposicions mínimes de Seguretat  i Salut relatives al Treball que  inclouen 
pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 
d’abril de 1997. 

− Funcionament  de  les  Mútues  d’Accidents  de  Treball  i  Malalties 
Professionals  de  la  Seguretat  Social  i  Desenvolupament  d’Activitats  de 
Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 
1997. 

− Protecció dels  treballadors contra els Riscos  relacionats amb  l’Exposició a 
Agents Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 
de maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març 
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de 1998. 

− Protecció  de  la  seguretat  i  la  salut  dels  treballadors  contra  els  Riscos 
relacionats amb els Agents Químics durant el  treball. R.D 374/2001 de 6 
d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 

− Protecció  de  la  salut  i  la  seguretat  dels  treballadors  exposats  a  riscos 
derivats d'atmosferes explosives en el  lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 
de juny. BOE 18 de juny de 2003. 

− Exposició a Agents Cancerígens durant el  treball. R.D. 665/1997 de 12 de 
maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de 
juny. BOE 17 de juny de 2000. 

− Disposicions mínimes  de  Seguretat  i  Salut  relatives  a  la  Utilització  pels 
treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. 
BOE de 12 de juny de 1997. 

− Disposicions  mínimes  de  Seguretat  i  Salut  per  a  la  Utilització  pels 
treballadors dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 
7 d’agost de 1997.  

− Disposicions  mínimes  destinades  a  protegir  la  Seguretat  i  la  Salut  dels 
Treballadors en  les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. 
BOE de 7 d’octubre de 1997. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 
1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 

− Real  Decret  171/2004,  pel  qual  es  desenvolupa  l’article  24  de  la  Llei 
31/1995,  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals,  en  matèria  de  coordinació 
d’activitats empresarials. BOE de 31 de gener de 2004.  

− Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial 
Decret 1215/1997, de 18 de  juliol, en el que s'estableixen  les disposicions 
mínimes de seguretat  i salut per a  la utilització dels equips de  treball per 
part dels treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada. 

  
 

4.2 Condicions ambientals 
 

− Il∙luminació  en  els Centres  de  Treball. O.M.  26  d’agost  de  1940. BOE  29 
d’agost de 1940. 

− Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll 
durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 
1989. 
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4.3 Incendis 

 
− Norma Bàsica Edificacions NBE ‐ CPI / 96. 
 
− Ordenances Municipals  

 
− Decret  64/1995  pel  qual  s’estableixen mesures  de  prevenció  d’incendis 

forestals,  i Ordre MAB/62/2003 per  la qual es desenvolupen  les mesures 
preventives establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

  
 

4.4 Instal·lacions elèctriques 
 

− Reglament  de  Línies  Aèries  d’Alta  Tensió.  D.  3151/1968  de  28  de 
novembre. BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 
1969. 

− Reglament Electro‐tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. 
BOE 18 de setembre de 2002. 

− Instruccions Tècniques Complementàries.  
 
 

4.5 Equips i maquinària 
 

− Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 
de maig de 1979. 

− Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 
8 de novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 

− Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. 
BOE 14 de  juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981  i 16 de 
novembre de 1981. 

− Reglament  de  Seguretat  en  les  Màquines.  R.D.  1849/2000  de  10  de 
novembre. BOE 2 de desembre de 2000. 

− Disposicions mínimes  de  seguretat  per  a  la  utilització  pels  treballadors 
d’Equips de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 

− Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

− Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

− ITC  – MIE  –  AEM1:  Ascensors  Electromecànics.  O.  23  de  setembre  de 
1987. BOE  6 d’octubre de  1987. Modificació: O.  11 d’octubre de  1988. 
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BOE 21 d’octubre de 1988. Autorització de la instal∙lació d'ascensors amb 
màquines  en  fossat.  Resolució  10  de  setembre  de  1998.  BOE  25  de 
setembre de 1998. Autorització de la instal∙lació d'ascensors sense sala de 
màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.  

− ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 
de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

− ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig 
de 1989. BOE 9 de juny de 1989. 

− ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent 
a grues mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. 
BOE 17 de juliol de 2003. 

− ITC  ‐  MIE  ‐  MSG1:  Màquines,  Elements  de  Màquines  o  Sistemes  de 
Protecció utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991.  

 
 

4.6 Equips de protecció individual 
 

− Comercialització  i  Lliure  Circulació  intracomunitària  dels  Equips  de 
Protecció  Individual.  R.D.  1407/1992  de  20  de  novembre.  BOE  28  de 
desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 
159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995  i complementat per  la 
Resolució  de  28  de  juliol  de  2000.  BOE  8  de  setembre  de  2000,  i 
modificada per  la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de  juliol de 
2002. 

− Disposicions mínimes  de  Seguretat  i  Salut  relatives  a  la Utilització  pels 
Treballadors  d’Equips  de  Protecció  Individual.  R.D.  773/1997  de  30  de 
maig de 1997. 

− Reglament  sobre  comercialització  d’Equips  de  Protecció  Individual  (RD 
1407/1992,  de  20  de  novembre.  BOE  núm.  311  de  28  de  desembre, 
modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març,  i 
per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada 
per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

− Resolució de 29 d’abril de 1999, per  la qual s’actualitza  l’annex  IV de  la 
Resolució de 18 de març de 1998, de  la Direcció General de Tecnologia  i 
Seguretat  Industrial.  (BOE  núm.  151  de  25  de  juny  de  1999). 
Complementada  per  la  Resolució  de  28  de  juliol  de  2000.  BOE  8  de 
setembre de 2000. 

  
 

4.7 Senyalització 
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‐  Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en 

el Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 

‐  Normes  sobre  senyalització d’obres  a  carreteres.  Instrucció  8.3.  I.C. del 
MOPU. 

  
 

4.8 Diversos 
 

− Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 
1978.  Modificada  per  R.D  2821/1981  de  27  de  novembre.  BOE  1  de 
desembre de 1981. 

− Convenis Col∙lectius 
  

 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 
 

5.1 Criteris d'aplicació 
 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, 
la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi 
de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El  pressupost  per  a  l'aplicació  i  execució  de  l’estudi  de  Seguretat  i  Salut,  haurà  de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total 
com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que 
es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de 
difícil previsió. 
 
Els  amidaments,  qualitats  i  valoració  recollides  en  el  pressupost  de  l’Estudi  de 
Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel 
Contractista en el seu Pla de Seguretat  i Salut, prèvia  justificació tècnica degudament 
motivada,  sempre que  això no  suposi disminució de  l’import  total ni dels nivells de 
protecció continguts en  l’Estudi de Seguretat  i Salut. A aquests efectes, el pressupost 
del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més 
del mateix. 
 
La  tendència a  integrar  la  Seguretat  i  Salut  (pressupost de  Seguretat  i  Salut = 0), es 
contempla en el mateix  cos  legal quan el  legislador  indica que, no  s’inclouran en el 
pressupost de  l’Estudi de Seguretat  i Salut els costos exigits per  la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a  les normes reglamentàries en vigor  i els criteris 
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tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri 
es  l’aplicat  en  el  present  E.S.S.  en  l’apartat  relatiu  a  Medis  Auxiliars  d’Utilitat 
Preventiva (MAUP). 

  
 
 

5.2 Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d’obra. 

 
El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir amb 
antelació a l'inici dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels compromisos 
contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat és d’un pagament 
fix mensual a conta, d’un  import corresponent al pressupost de Seguretat  i Salut dividit 
pel nombre de mesos estimats de durada.  

  
 

5.3 Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i 
Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment,  quan  el  contracte  s’hagi  executat  en  un  20%  i  transcorregut  com  a 
mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar‐se la possibilitat de revisió de 
preus del pressupost de  Seguretat, mitjançant els  índexs o  fórmules de  caràcter oficial 
que determini  l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. 
Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques. 

  
 

5.4Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La  reiteració  d’incompliments  en  l’aplicació  dels  compromisos  adquirits  en  el  Pla  de 
Seguretat  i  Salut,  a  criteri  per  unanimitat  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  i  dels 
restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del 
personal  propi  i/o  Subcontractistes  i  Treballadors Autònoms  contractats  per  ell,  duran 
aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 
1.‐  MOLT LLEU  :   3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.‐  LLEU  :  20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.‐  GREU  :  75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  



 
Plec de Condicons Tècniques Generals E.S.S. 

Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals. TM  Serra de Daró 

Pàgina 28 

4.‐  MOLT GREU  :  75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.‐  GRAVÍSSIM  :  Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial 

de l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com 
Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 

  
 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
  
 

6.1 Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de 
Seguretat 

 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

 
El Contractista Principal haurà de  reflectir al  seu Pla de Seguretat  i Salut    la manera  
concreta  de  desenvolupar  les  Tècniques  de  Seguretat  i  Salut  i  com  les  aplicarà  en 
aquesta obra. 
 
Tot  seguit  s’anomenen  a  títol  orientatiu  una  sèrie  de  descripcions  de  les  diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 

• Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la 
detecció de riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.‐ 

 
‐  Inspeccions de seguretat. 
‐  Anàlisi de treball. 
‐  Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
‐  Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.‐ 
 
‐  Notificació d'accidents. 
‐  Registre d'accidents 
− Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
• Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a 
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través d'aquestes corregir el Risc  
 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar 
sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos 
mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla 
de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un 
sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

 
El Factor Tècnic: 
 
‐  Sistemes de Seguretat  
‐  Proteccions col∙lectives i Resguards 
‐  Manteniment Preventiu 
‐  Proteccions Personals 
‐  Normes 
‐  Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
‐  Test de Selecció prelaboral del personal. 
‐  Reconeixements Mèdics prelaborals. 
‐  Formació 
‐  Aprenentatge 
‐  Propaganda 
‐  Acció de grup 
‐  Disciplina 
‐  Incentius 

  
 

6.2 Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 
El Contractista  inclourà a  les Empreses Subcontractades  i treballadors Autònoms,  lligats 
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà 
d'incloure  els  documents  tipus  en  el  seu  format  real,  així  com  els  procediments  de 
complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de 
la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de 
guia, l'enunciat dels més importants: 

 
1. Programa  implantat  a  l'empresa, de Qualitat Total o el  reglamentari Pla 

d’Acció Preventiva.  
2. Programa  Bàsic  de  Formació  Preventiva  estandarditzat  pel  Contractista 

Principal 
3. Formats  documentals  i  procediments  de  complimentació,  integrats  a 
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l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la 
Prevenció. 

4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.  

 
 

6.3 Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista 
competents en matèria de Seguretat i Salut 

 
El  comitè o  les persones encarregades de  la promoció,  coordinació  i  vigilància de  la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent 
pel  cas  concret  de  l'obra  de  referència,  assenyalant‐se  específicament  al  Pla  de 
Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa 
adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà  l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat  i Salut  (propi o 
concertat)  com  a  departament  staff  depenent  de  l'Alta  Direcció  de  l'Empresa 
Contractista, dotat dels  recursos, medis  i qualificació necessària conforme al R.D. 39 
/1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà 
amb  l'ajut del Departament  Tècnic de  Seguretat  i  Salut de  la Mútua d'Accidents de 
Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

 
El Coordinador de  Seguretat  i  Salut podrà  vedar  la participació en  aquesta obra del 
Delegat  Sindical  de  Prevenció  que  no  reuneixi,  al  seu  criteri,  la  capacitació  tècnica 
preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de  la Seguretat  i Salut de  la seva 
empresa,   haurà de  fixar els àmbits de competència  funcional dels Delegats Sindicals 
de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori  als  responsables  tècnics  (i  conseqüentment  de  seguretat)  de  l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició  i manteniment 
de  les  proteccions  de  seguretat,  amb  indicació  de  la  seva  composició  i  temps  de 
dedicació a aquestes funcions. 

  
 

6.4 Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de 
Medicina del Treball 

 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
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Quadre Facultatiu competent, d'acord amb  la reglamentació oficial, serà  l'encarregat 
de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

 
Respecte  a  les  instal∙lacions  mèdiques  a  l'obra  existiran  almenys  una  farmaciola 
d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa 
vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  

 
Al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  i  Higiene  el  contractista  principal  desenvoluparà 
l'organigrama així com  les funcions  i competències de  la seva estructura en Medicina 
Preventiva. 
 
Tot el personal de  l'obra  (Propi,  Subcontractat o Autònom),  amb  independència del 
termini de durada de  les condicions particulars de  la seva contractació, haurà d'haver 
passat  un  reconeixement  mèdic  d'ingrés  i  estar  classificat  d'acord  amb  les  seves 
condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre  de  Treball  (propis  i  Subcontractats),  segons  ve  assenyalat  a  la  vigent 
reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral∙lelament  l’equip  mèdic  del  Servei  de  Prevenció  de  l'empresa  (Propi, 
Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat  i 
Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

 
‐  Higiene i Prevenció al treball. 
‐  Medicina preventiva dels treballadors. 
‐  Assistència Mèdica. 
‐  Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
‐  Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
‐  Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  
 

6.5 Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 
D'acord amb  les necessitats de disposar d’un  interlocutor alternatiu en absència del 
Cap  d’Obra  es  nomenarà  un  Supervisor  de  Seguretat  i  Salut  (equivalent  a  l'antic 
Vigilant de Seguretat), considerant‐se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a 
persona més adient per a complir‐ho, en absència d'un altre treballador més qualificat 
en aquests  treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es  formalitzarà per 
escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb 
la missió de realitzar petites cures  i organitzar  l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials  que  correspongui  que  a més  a més  serà  l’encarregat  del  control  de  la 
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dotació de la farmaciola. 
 
A  efectes  pràctics,  i  amb  independència  del  Comitè  de  Seguretat  i  Salut,  si  la 
importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica 
Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘,  integrat pels màxims Responsables 
Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà 
com  a mínim mensualment,  i  serà  presidida  pel  Cap  d'Obra  del  Contractista,  amb 
l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

  
 

6.6 Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi  un  sistema  d'entrenament  inicial  bàsic  de  tots  els  treballadors  nous.  El 
mateix criteri es   seguirà si són traslladats a un nou    lloc de treball, o  ingressin com a 
operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal  la  formació adequada per assegurar el correcte ús dels 
medis posats al  seu abast per millorar el  seu  rendiment, qualitat  i  seguretat del  seu 
treball. 

  
 

7. PLEC  DE  CONDICIONS  TÈCNIQUES  ESPECÍFIQUES  DE 
SEGURETAT  DELS  EQUIPS,  MÀQUINES  I/O  MÀQUINES
FERRAMENTES 

  
 

7.1 Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines
Ferramentes 

 
• Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, 
en el seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament  i de potència, 
etc., associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular 
destinada  a  la  transformació,  tractament,  desplaçament  i  accionament  d’un 
material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
− Un conjunt de màquines que estiguin disposades  i siguin accionades per a 

funcionar solidàriament. 
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− Un mateix  equip  intercanviable,  que modifiqui  la  funció  d’una màquina, 
que es comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar 
a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip 
no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan  l’equip,  màquina  i/o  màquina  ferramenta  disposi  de  components  de 
seguretat  que  es  comercialitzin  per  separat  per  a  garantir  una  funció  de 
seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi 
de  Seguretat  i  Salut  la  consideració  de  Mitjà  Auxiliar  d’Utilitat  Preventiva 
(MAUP). 
 
• Característiques 
 
Els  equips  de  treball  i  màquines  aniran  acompanyats  d’unes  instruccions 
d’utilització,  esteses  pel  fabricant  o  importador,  en  les  quals  figuraran  les 
especificacions  de manutenció,  instal∙lació  i  utilització,  així  con  les  normes  de 
seguretat  i qualsevol altra  instrucció que de  forma específica siguin exigides en 
les  corresponents  Instruccions  Tècniques  Complementàries  (ITC),  les  quals 
inclouran  els  plànols  i  esquemes  necessaris  per  al  manteniment  i  verificació 
tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més 
a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en 
la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
 
− Nom del fabricant. 
− Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
− Tipus i número de fabricació. 
− Potència en Kw. 
− Contrasenya  d’homologació  CE  i  certificat  de  seguretat  d’ús  d’entitat 

acreditada, si procedeix.  
 
 

7.2 Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i 
manteniment dels Equips, Màquines i/o Màquines
Ferramentes 

 
• Elecció d’un Equip 
 
Els  Equips, Màquines  i/o Màquines  Ferramentes  hauran  de  seleccionar‐se  en 
base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al 
seu Medi Ambient de Treball. 
 
• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
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Són  les  contemplades  en  l’Annex  II  del  R.D.  1215,  de  18  de  juliol  sobre 
‘‘Disposicions mínimes de Seguretat  i Salut per a  la utilització pels  treballadors 
dels Equips de treball’‘: 
 
• Emmagatzematge i manteniment 
 
− Se  seguiran  escrupolosament  les  recomanacions  d’emmagatzematge  i 

esment,  fixats  pel  fabricant  i  contingudes  en  la  seva    ‘‘Guia  de 
manteniment preventiu’‘. 

− Es  reemplaçaran  els  elements,  es  netejaran,  engreixaran,  pintaran, 
ajustaran  i es col∙locaran en el  lloc assignat,  seguint  les  instruccions del 
fabricant. 

− S'emmagatzemaran  en  compartiments  amplis  i  secs,  amb 
temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

− L’emmagatzematge,  control  d’estat  d’utilització  i  els  lliuraments 
d’Equips  estaran  documentades  i  custodiades,  amb  justificant  de 
recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, 
delegat per l’usuari.  

 
 
7.3 Normativa aplicable 

 
• Directives  comunitàries  relatives  a  la  seguretat  de  les  màquines, 

transposicions i dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 
 
− Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a  l’aproximació de 

les legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, 
de  29/6/89),  modificada  per  les  Directives  del  Consell  91/368/CEE,  de 
20/6/91  (D.O.C.E.  Núm.  L  198,  de  22/7/91),  93/44/CEE,  de  14/6/93 
(D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 
220,  de  30/8/93).  Aquestes  4  directives  s’han  codificat  en  un  sols  text 
mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 
Transposada  pel  Reial  Decret  1435/1992,  de  27  de  novembre  (B.O.E. 
d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 
8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992:  l’1/1/93, amb període transitori  fins 
l’1/1/95. 
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Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
 
Excepcions: 
− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins 

l’1/1/96. 
− Màquines  per  a  elevació  o  desplaçament  de  persones:  el  9/2/95,  amb 

període transitori fins l’1/1/97. 
− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 

Comissió  94/C253/03  ‐D.O.C.E.  ISP  C253,  de  10/9/94):  el  9/2/95,  amb 
període transitori fins l’1/1/97. 

− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 
− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 

legislacions  dels  Estats  membres  sobre  el  material  elèctric  destinat  a 
utilitzar‐se  amb  determinats  límits  de  tensió  (D.O.C.E.  Núm.  L  77,  de 
26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener  (B.O.E. de 14/1/88), 
modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
A  aquest  respecte  veure  també  la  Resolució  d’11/6/98  de  la  Direcció 
General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

− Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87,  relativa a  l’aproximació de 
les  legislacions  dels  Estats  membres  sobre  recipients  a  pressió  simple 
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per  les Directives del Consell 
90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades  pel  Reial  Decret  1495/1991,  d’11  d’octubre  (B.O.E.  de 
15/10/91),  modificat  pel  Reial  Decret  2486/1994,  de  23  de  desembre 
(B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994:  l’1/1/95 amb període  transitori  fins 
l’1/1/97. 

− Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions  dels  Estats  membres  sobre  comptabilitat  electromagnètica 
(D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 
93/68/CEE  i 93/97/CEE, de 29/10/93  (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 
92/31/CEE,  de  28/4/92  (D.O.C.E.  Núm.  L  126,  de  12/5/92);  99/5/CE,  de 
9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març  (B.O.E. d’1/4/94), 
modificat  pel  Reial  Decret  1950/1995,  d’1  de  desembre  (B.O.E.  de 
28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
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Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període  transitori  fins 
l’1/1/96.  Entrada  en  vigor  del  R.D.  1950/1995:  el  29/12/95.  Entrada  en 
vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

− Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90,  relativa a  l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 
196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada  pel  Reial Decret  1428/1992,  de  27  de  novembre  (B.O.E.  de 
5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de  febrer  (B.O.E. de 
27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període  transitori 
fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa 
a  l’aproximació  de  legislacions  dels  Estats membres  sobre  els  aparells  i 
sistemes  de  protecció  per  a  ús  en  atmosferes  potencialment  explosives 
(D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

− Directiva  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  97/23/CE,  de  29/5/97, 
relativa  a  l’aproximació  de  les  legislacions  dels  Estats  membres  sobre 
equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

− Onze Directives, amb  les seves corresponents modificacions  i adaptacions 
al  progrés  tècnic,  relatives  a  l’aproximació  de  les  legislacions  dels  Estats 
membres sobre determinació de  l’emissió sonora de màquines  i materials 
utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); 
Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, 
de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. 
de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
− Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89,  relativa a  les disposicions 

mínimes de seguretat  i de salut per a  la utilització pels  treballadors en el 
treball  dels  equips  de  treball  (D.O.C.E.  Núm.  L  393,  de  30/12/89), 
modificada  per  la  Directiva  del  Consell  95/63/CE,  de  5/12/95  (D.O.C.E. 
Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades  pel  Reial  Decret  1215/1997,  de  18  de  juliol  (B.O.E.  de 
7/8/97). 
Entrada  en  vigor:  el  27/8/97  excepte  per  l’apartat  2  de  l’Annex  l  i  els 
apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 
• Normativa d’aplicació restringida 
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− Reial  Decret  1849/2000,  de  10  de  Novembre,  pel  qual  es  deroguen 

diferents  disposicions  en  matèria  de  normalització  i  homologació  de 
productes  industrials  (B.O.E.  de  2/12/2000),  i  Ordre  Ministerial  de 
8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG‐
SM‐1 del Reglament de Seguretat de  les Màquines,  referent a màquines, 
elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per  la qual s’aprova  la  Instrucció Tècnica 
Complementària  MIE‐AEM‐3  del  Reglament  d’Aparells  d’Elevació  i 
Manutenció  referent  a  Carretons  automotors  de manutenció  (B.O.E.  de 
9/6/89). 

− Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors 
per a obres  (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 
(B.O.E.  de  14/3/81)  i  complementada  per  l'Ordre  de  31/3/1981  (B.O.E 
20/4/1981) 

− Reial  Decret  836/2003,  de  27  de  juny,  per  la  qual  s’aprova  la  nova 
Instrucció  Tècnica  Complementària MIE‐AEM‐2  del  Reglament  d’Aparells 
d’elevació  i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres 
(B.O.E. de 17/7/03). 

− Reial  Decret  837/2003,  de  27  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  nou  text 
modificat  i  refós de  la  Instrucció Tècnica Complementària MIE‐AEM‐4 del 
Reglament  d’Aparells  d’elevació  i  Manutenció,  referent  a  Grues  mòbils 
autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

− Reial  Decret  1849/2000,  de  10  de  novembre,  pel  qual  es  deroguen 
diferents  disposicions  en  matèria  de  normalització  i  homologació  de 
productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per  la qual  s’aprova  l’Ordenança General 
de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i 
B.O.E. de 6/4/71). Anul∙lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de  juny. 
BOE de 21 de juny de 2001. 

 
Barcelona, Juny de 2012 
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1. MATERIALS 

1.1 Materials bàsics 

1.1.1 Líquids 

1.1.1.1 Neutres 
ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0111000. 

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

‐ Confecció de formigó 

‐ Confecció de morter 

‐ Confecció de pasta de guix 

‐ Reg de plantacions 

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

‐ Humectació de bases o subbases 

‐ Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

Es  poden  utilitzar  aigües  de mar  o  salines  anàlogues  per  a  la  confecció  o  curat  de 
formigons  sense  armadura.  Per  a  la  confecció  de  formigó  armat  o  pretensat  es 
prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 

Si ha d'utilitzar‐se per  a  la  confecció o  el  curat de  formigó o de morters  i no hi ha 
antecedents de  la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar 
que acompleix totes aquestes característiques: 

Exponent d'hidrogen pH (UNE 7‐234):  >= 5 

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

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

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

‐ En la resta de casos:  <= 1 g/l 

Ió clor, expressat en Cl‐ (UNE 7‐178) 
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‐ Formigó pretesat:  <= 1 g/l 

‐ Formigó armat:  <= 3 g/l 

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

Hidrats de carboni (UNE 7‐132):  0 

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

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

‐ Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

‐ Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

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

Estabilitat (UNE 7‐136): 

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

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

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

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

‐ Granulat gruixut: 

‐ Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 

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

‐ Granulat fí: 

‐ Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

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

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

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

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

‐ Resta de casos: >= 80 

Friabilitat (UNE 83‐115):  <= 40 

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

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

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

‐ Granulat gruixut: 
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‐ Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 

‐ Granulat fí: 

‐ Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

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

‐ Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició  I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 15% en pes 

Valor blau de metilè(UNE 83‐130): 

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

‐ Resta de casos: <= 0,3% en pes 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 

¦ UNE 7‐050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 

¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 

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

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

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

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

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

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

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦  Altres   ¦                  ¦  C ‐ D <= 50     ¦ 

¦   condi‐  ¦                  ¦  D ‐ E <= 50     ¦ 

¦   cions   ¦                  ¦  C ‐ E <= 70     ¦ 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

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

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
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GRANULATS  PROCEDENTS  DE  RECICLATGE  DE  RESIDUS  DE  LA  CONSTRUCCIÓ  I 
DEMOLICIONS: 

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

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o 
química sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al 
lloc d’utilització. 

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

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

Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix  l’acceptació expressa de  la 
direcció  facultativa  i  la  justificació  mitjançant  els  assajos  que  pertoquin  que  es 
compleixen les condicions requerides per l’us al que es pretén destinar. 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 

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

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 

Cada càrrega de granulat ha d'anar  identificada amb un  full de subministrament que 
ha d'estar a disposició de  la DF en el que hi han de constar, com a mínim,  les dades 
següents: 

‐ Nom del subministrador 

‐ Número de sèrie del full de subministrament 

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

‐ Data del lliurament 

‐ Nom del peticionari 

‐ Tipus de granulat 

‐ Quantitat de granulat subministrat 

‐ Denominació del granulat(d/D) 

‐ Identificació del lloc de subministrament 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 



ANNEX PLEC DE CTP.docx 
 

 

Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals. TM 
 Serra de Daró 

Pàgina 7 
 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

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

 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica 
de la Edificación NBE‐FL‐90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. (Vigente hasta 29 
de marzo 2007). 

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

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

SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

1.1.2 Granulats 

1.1.2.1 Sorres 
ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0311010. 

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra 
procedent  del  reciclatge  de  residus  de  la  construcció  i  demolició  provenints  d’una 
planta legalment autoritzada per al tractament d’aquest tipus de residu. 

S'han considerat els tipus següents: 

‐ Sorra de marbre blanc 

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

‐ De pedra calcària 

‐ De pedra granítica 

‐ Sorra per a confecció de morters 

‐ Sorra per a reblert de rases amb canonades 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

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

No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 

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

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

SORRA DE MARBRE BLANC: 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

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

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

Partícules toves (UNE 7‐134):  0% 

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

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

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

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

Clorurs expressats en Cl‐ i referits al granulat sec (UNE 83‐124 EXP) 

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

‐ Formigó pretensat: <= 0,03% en pes 

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

‐ Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

‐ Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

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

Estabilitat (UNE 7‐136): 

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

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

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

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

‐ Granulat gruixut: 
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‐ Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 

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

‐ Granulat fí: 

‐ Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

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

 

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

 

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

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

‐ Resta de casos: >= 80 

Friabilitat (UNE 83‐115):  <= 40 

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

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

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

‐ Granulat gruixut: 

‐ Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 

‐ Granulat fí: 

‐ Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

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

‐ Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició  I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 15% en pes 

Valor blau de metilè(UNE 83‐130): 

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

‐ Resta de casos: <= 0,3% en pes 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
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+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 

¦ UNE 7‐050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 

¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 

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

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

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

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

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

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

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦  Altres   ¦                  ¦  C ‐ D <= 50     ¦ 

¦   condi‐  ¦                  ¦  D ‐ E <= 50     ¦ 

¦   cions   ¦                  ¦  C ‐ E <= 70     ¦ 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

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

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

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

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

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o 
química sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al 
lloc d’utilització. 

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

 

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

Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix  l’acceptació expressa de  la 
direcció  facultativa  i  la  justificació  mitjançant  els  assajos  que  pertoquin  que  es 
compleixen les condicions requerides per l’us al que es pretén destinar. 
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CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 

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

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 

Cada càrrega de granulat ha d'anar  identificada amb un  full de subministrament que 
ha d'estar a disposició de  la DF en el que hi han de constar, com a mínim,  les dades 
següents: 

‐ Nom del subministrador 

‐ Número de sèrie del full de subministrament 

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

‐ Data del lliurament 

‐ Nom del peticionari 

‐ Tipus de granulat 

‐ Quantitat de granulat subministrat 

‐ Denominació del granulat(d/D) 

‐ Identificació del lloc de subministrament 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

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

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica 
de la Edificación NBE‐FL‐90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. (Vigente hasta 29 
de marzo 2007). 

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

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

SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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1.1.2.2 Graves 
ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0331Q10. 

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 

‐ Confecció de formigons 

‐ Confecció de barreges grava‐ciment per a paviments 

‐ Material per a drenatges 

‐ Material per a paviments 

El seu origen pot ser: 

‐ Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 

‐ Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 

‐ Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 

‐  Granulats  procedents  del  reciclatge  de  residus  de  la  construcció  o  demolicions, 
provenints d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus 

Els granulats naturals poden ser: 

‐ De pedra granítica 

‐ De pedra calcària 

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

‐ Granulats reciclats provinents de construcció de maó 

‐ Granulats reciclats provinents de formigó 

‐ Granulats reciclats mixtes 

‐ Granulats reciclats prioritariament naturals 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes 
provinents  de  construccions  amb  patologies  estructurals,  com  ara  ciment  aluminós, 
granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

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

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
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No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 

Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933‐2) 

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

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

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o 
química sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al 
lloc d’utilització. 

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

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 

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

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

Contingut d'elements metàl∙lics:  Nul 

Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 

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

 

Contingut de formigó:  > 95% 

Contingut d'elements metàl∙lics:  Nul 

Ús admissible: 

‐ Drenatges 

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

‐ Protecció de cobertes 

‐ Bases i subases de paviments 

GRANULATS RECICLATS MIXTES: 

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

Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 

Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes 
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Contingut d'elements metàl∙lics:  Nul 

Ús admissible: 

‐ Drenatges 

‐ Formigons en massa 

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 

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

Ús admissible: 

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

S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 

‐ Per a confecció de formigons 

‐ Per a drens 

‐ Per a paviments 

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

 

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 

Contingut de silicats inestables:  Nul 

Contingut de compostos fèrrics:  Nul 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Si el formigó porta armadures,  la grandària màxima del granulat és el valor més petit 
dels següents: 

‐ 0,8 de  la distància  lliure horitzontal entre beines o  armadures que  formin  grup, o 
entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la 
direcció de formigonat) 

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

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

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

‐ Peces d'execució molt curosa  i elements en els que  l'efecte de  la paret de  l'encofrat 
sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 

Tot el granulat ha de  ser d'una mida  inferior al doble del  límit més petit aplicable a 
cada cas. 
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Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933‐2): 

‐ Per a graves calcàries:  <= 2% en pes 

‐ Per a graves granítiques:  <= 1% en pes 

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

‐ Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 

Coeficient de  forma per a granulats naturals o  reciclats de  formigó o prioritariament 
naturals (UNE 7‐238):  >= 0,20 

Terrossos d'argila (UNE 7‐133):  <= 0,25% en pes 

Partícules toves (UNE 7‐134):  <= 5% en pes 

Material  retingut  pel  tamís  0,063  (UNE_EN  933‐2)  i  que  sura  en  un  líquid  de  pes 
específic 2 g/cm3 (UNE 7‐244):  <= 1% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744‐1): 

‐ Granulats reciclats mixtos:  < 1% en pes 

‐ Altres granulats:  <= 0,4% en pes 

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744‐1):  
<= 0,8% en pes 

Clorurs expressats en Cl‐ i referits a granulat sec (UNE 83‐124 EX): 

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

‐ Formigó pretensat:  <= 0,03% en pes 

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

‐ Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 

‐ Armat:  <= 0,4% pes del ciment 

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

Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 

Contingut de ió Cl‐: 

‐ Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 

Contingut  de  matèria  orgànica  per  a  granulats  naturals  o  reciclats  prioritariament 
naturals (UNE 7‐082):  Baix o nul 

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

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

‐ Altres granulats:  Nul 

Contingut de restes d'asfalt: 
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‐ Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 

‐ Altres granulats:  Nul 

Reactivitat: 

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

‐ Àlcali‐carbonat (Mètode químic UNE 146‐507‐2):  Nul∙la 

Estabilitat (UNE 7‐136): 

‐ Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 12% 

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

Absorció d'aigua: 

‐ Granulats naturals (UNE 83‐133 i UNE 83‐134):  < 5% 

‐ Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 

‐ Granulats reciclats mixtos:  < 18% 

‐ Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 

GRAVA PER A DRENATGES: 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7‐050)  i el garbellat 
ponderal  acumulat  pel  tamís  0,08  (UNE  7‐050)  ha  de  ser  <=  5%.  La  composició 
granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del 
terreny per drenar i del sistema de drenatge. 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149):  <= 40 

Equivalent de sorra:  > 30 

Si  s'utilitza  granulats  reciclats  caldrà  comprovar  que  l'inflament  sigui  inferior  al  2% 
(UNE 103‐502). 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 

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

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 

Cada càrrega de granulat ha d'anar  identificada amb un  full de subministrament que 
ha d'estar a disposició de  la DF en el que hi han de constar, com a mínim,  les dades 
següents: 

‐ Nom del subministrador 

‐ Número de sèrie del full de subministrament 
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‐ Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 

‐ Data del lliurament 

‐ Nom del peticionari 

‐ Tipus de granulat 

‐ Quantitat de granulat subministrat 

‐ Denominació del granulat(d/D) 

‐ Identificació del lloc de subministrament 

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació 
que garanteixi el compliment de les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma 
EHE, si el material s’ha d’utilitzar en la confecció de formigons. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

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

GRAVA PER A PAVIMENTS: 

*Orden de 6 de  febrero de  1976  por  la que  se  aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

GRAVA PER A DRENATGES: 

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.‐IC: Drenaje 

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

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

 

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

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

1.1.3.1 Ciments 

ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0512401. 

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conglomerant  hidràulic  format  per  diferents materials  inorgànics  finament  dividits 
que, amassats amb aigua,  formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, 
endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 

S'han  considerat  els  ciments  regulats  per  la  norma  RC‐03  amb  les  característiques 
següents: 

‐ Ciments comuns (CEM) 

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

‐ Ciments blancs (BL) 

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En  el  cas  de  que  el  material  s'utilitzi  en  obra  pública,  l'acord  de  Govern  de  la 
Generalitat  de  Catalunya  de  9  de  juny  de  1998,  exigeix  que  els materials  siguin  de 
qualitat  certificada  o  puguin  acreditar  un  nivell  de  qualitat  equivalent,  segons  les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 

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

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, 
de produir un morter o un  formigó que  conservi  la  seva  traballabilitat en un  temps 
prou  llarg  i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència  i 
mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

En  activitats manuals  en  les que hi hagi  risc de  contacte  amb  la pell  i d’acord  amb 
l’establert  a  l’Ordre  Presidencial  1954/2004  de  22  de  juny,  no  s’han  d’utilitzar  o 
comercialitzar ciments amb un contingut de crom  (VI) superior a dos parts per milió 
del pes sec del ciment. 

CIMENTS COMUNS (CEM): 
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Han  de  portar  el marcat  CE  de  conformitat  amb  el  que  disposen  els  Reals Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 

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

Tipus de ciments: 

‐ Ciment Pòrtland: CEM I 

‐ Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

‐ Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 

‐ Ciment putzolànic: CEM IV 

‐ Ciment compost: CEM V 

Alguns  d’aquests  tipus  es  divideixen  en  subtipus,  segons  el  contingut  de  l’addició  o 
barreja  d’addicions  presents  en  el  ciment.  Segons  aquest  contingut  creixent  els 
subtipus poden ser A, B o C. 

Addicions del clinker pòrtland (K): 

‐ Escòria de forn alt:  S 

‐ Fum de sílice:  D 

‐ Putzolana natural:  P 

‐ Putzolana natural calcinada:  Q 

‐ Cendra volant Sicília:  V 

‐ Cendra volant calcària:  W 

‐ Esquist calcinat:  T 

‐ Filler calcari L:  L 

‐ Filler calcari LL:  LL 

 

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

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A‐S  ¦ 
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¦                                       ¦  CEM II/B‐S  ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

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

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

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

¦                                       ¦  CEM II/B‐P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A‐Q  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B‐Q  ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A‐V  ¦ 

¦ volants                               ¦  CEM II/B‐V  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A‐W  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B‐W  ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

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

¦ calcinat                              ¦  CEM II/B‐T  ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

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

¦ calcari                               ¦  CEM II/B‐L  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A‐LL ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B‐LL ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

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

¦                                       ¦  CEM II/B‐M  ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 

¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 

¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 

¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
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¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 

 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A‐M i CEM II/B‐M, en ciments putzolànics CEM IV/A 
i CEM  IV/B  i en ciments compostos CEM V/A  i CEM V/B els components principals a 
més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment. 

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

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE‐EN 197‐1. 

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC/R): 

 

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 

D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre  i L’Ordre Ministerial de 17 de 
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris 
(CCRR). 

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

CIMENTS BLANCS (BL): 

Ciments  homòlegs  de  les  normes UNE‐EN  197‐1  (ciments  comuns)  i  UNE‐EN  413‐1 
(ciments de ram de paleta) que compleixin amb l’especificació de blancor. 

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 

D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre  i L’Ordre Ministerial de 17 de 
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris 
(CCRR). 

La  composició,  així  com  les  prescripcions  mecàniques,  físiques,  químiques  i  de 
durabilitat  que  han  de  complir  els  ciments  comuns  blancs  són  les mateixes  que  les 
especificades per als ciments comuns a la norma UNE‐EN 197‐1. 

La composició, així com  les prescripcions mecàniques, físiques  i químiques que ha de 
complir  el  ciment  blanc  de  ram  de  paleta  (BL  22,5  X)  són  les  mateixes  que  les 
especificades per al ciment homòleg a la norma UNE‐EN 413‐1. 

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
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D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre  i L’Ordre Ministerial de 17 de 
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris 
(CCRR). 

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons 
el tipus, subtipus i addicions: 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 

 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A‐S    ¦ 

 

¦                                       ¦    II/B‐S    ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A‐D    ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A‐P    ¦ 

¦                                       ¦    II/B‐P    ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A‐V    ¦ 

¦ volants                               ¦    II/B‐V    ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 

¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 

¦                                       ¦    III/C     ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 

¦                                       ¦    IV/B      ¦ 

 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
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¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, 
químiques  i  de  durabilitat  que  han  de  complir  són  les  corresponents  als  ciments 
comuns homòlegs de la norma UNE‐EN 197‐1. 

Han de  complir els  requisits  addicionals  especificats  al  capítol  7.2 de  la norma UNE 
80303‐2. 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 

El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons  el  sistema  d’avaluació  de  conformitat  aplicable,  d’acord  amb  el  que  disposa 
l’apartat 7.2.1 del CTE: 

‐ Sistema 1+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE 
del producte 

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

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

‐ Nom del fabricant o marca comercial 

‐ Data de subministrament 

‐ Identificació del vehicle de transport 

‐ Quantitat subministrada 

‐ Designació i denominació del ciment 

‐ Referència de la comanda 

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

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

‐ Restriccions d'utilització 

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

‐ Dates de producció i d’ensacat del ciment 

‐ Pes net 

‐ Designació i denominació del ciment 

‐ Nom del fabricant o marca comercial 

‐ Restriccions d'utilització 

‐ Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació del producte 
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El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

‐ Inici i final d'adormiment 

‐ Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 

Si  el  ciment  es  subministra  en  sacs,  s'han d'emmagatzemar  en un  lloc  sec,  ventilat, 
protegit  de  la  intempèrie  i  sense  contacte  directe  amb  la  terra,  de manera  que  no 
s'alterin les seves condicions. 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

‐ Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 

‐ Classes 42,5 :  2 mesos 

‐ Classes 52,5 :  1 mes 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real  Decreto  1313/1988,  de  28  de  octubre,  por  el  se  declara  obligatoria  la 
homologación  de  los  cementos  para  la  fabricación  de  hormigones  y morteros  para 
todo tipo de obras y productos prefabricados. 

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad 
a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de 
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la 
libre  circulación  de  productos  de  construcción,  en  aplicación  de  la  Directiva 
89/106/CEE. 

Real Decreto 1328/1995, de 28 de  julio, por el que  se modifica, en  aplicación de  la 
Directiva  93/68/CEE,  las  disposiciones  para  la  libre  circulación  de  productos  de 
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

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

 

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

UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio. 



ANNEX PLEC DE CTP.docx 
 

 

Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals. TM 
 Serra de Daró 

Pàgina 25 
 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

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

 

1.1.4 Ferreteria 

1.1.4.1Filferros 

ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0A14200. 

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 

S'han considerat els tipus següents: 

‐ Filferro d'acer 

‐ Filferro d'acer galvanitzat 

‐ Filferro d'acer plastificat 

‐ Filferro recuit 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36‐722. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El  seu  recobriment de  zinc ha de  ser homogeni,  llis,  sense discontinuïtats, escames, 
grans,  rugositats  o  esquerdes,  no  ha  de  tenir  taques  ni  d'altres  imperfeccions 
superficials. 

La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37‐504)ha de complir les especificacions 
de les taules I i II de la UNE 37‐506. 

Resisténcia a la tracció (UNE 37‐504): 

‐ Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 

‐ Qualitat G3:  1570 N/mm2 

Adherència del recobriment (UNE 37‐504):  Ha de complir 

Puresa del zinc (UNE 37‐504):  >= 98,5% 

Toleràncies: 

‐ Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
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FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment 
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36‐
732. 

 

La  concentricitat  i  la  adherencia  del  recobriment  de  PVC  ha  de  complir  les 
especificacions del article 6.5 UNE 36‐732. 

Característiques del galvanitzat:  G‐1B (UNE 37‐506) 

Resistència a la tracció: 

‐ Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 

‐ Qualitat dur:  > 600 N/mm2 

Toleràncies: 

‐ Diàmetre:  taula 1 UNE 36‐732 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les 
dades següents: 

‐ Identificació del fabricant o nom comercial 

‐ Identificació del producte 

‐ Diàmetre i llargària dels rotlles 

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

FILFERRO D'ACER: 

 

*UNE  36722:1974  Alambre  de  acero  de  bajo  contenido  en  carbono.  Medidas  y 
tolerancias. 

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
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*UNE  37506:1983 Alambres  de  acero  galvanizados  en  caliente  para  usos  generales. 
Designación de calidades. Caracterisicas generales. 

*UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en  caliente. Condiciones  técnicas 
de suministro. 

FILFERRO PLASTIFICAT: 

*UNE  36732:1995  Alambres  de  acero  y  productos  de  alambre  para  cerramientos. 
Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 

 

1.1.4.2Teles metàl.liques i plastiques 

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Entramats amb filferros, per procediments diversos (torsió simple o triple, teixit simple 
o doble) amb filferros d'acer. 

S'han considerat els tipus següents: 

‐ De torsió simple 

‐ De torsió triple 

‐ De teixit senzill de filferro ondulat 

‐ De teixit doble de filferro ondulat 

‐ Amb remat superior decoratiu 

S'han considerat els acabats dels filferros següents: 

‐ Galvanitzat 

‐ Galvanitzat i plastificat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La tela ha de tenir un pas de malla constant i uniforme. 

La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla. 

La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmats si no és a les vores. 

Si  l'acabat  superficial  és  plastificat,  el  plàstic  ha  de  ser  llis  sense  discontinuïtats  ni 
d'altres imperfeccions superficials, i el filferro ha de ser galvanitzat. 

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de 
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 

Els  filferos  han  de  complir  les  especificacions  de  la  norma  UNE  36‐722.  Si  son 
galvanitzats també han de complir les de les normes UNE 37‐502 i UNE 37‐506, i si son 
plastificats les de la UNE 37‐732. 

Protecció de galvanització (UNE 37‐506):  Ha de complir 
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Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 

Toleràncies: 

‐ Pas de malla:  ± 7% 

TELA METÀL∙LICA DE TORSIÓ SIMPLE: 

Toleràncies: 

‐ Pas de malla: 

‐ Malla de 40 mm:  ± 3,0 mm 

‐ Malla de 50 mm:  ± 3,5 mm 

‐ Malla de 60 mm:  ± 4,0 mm 

‐ Alçària de la tela: 

‐ Malla de 40 mm:  ± 30 mm 

‐ Malla de 50 mm:  ± 40 mm 

‐ Malla de 60 mm:  ± 50 mm 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En rotlles. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

TELA METÀL∙LICA DE TORSIÓ SIMPLE: 

*UNE  36738:1995  Alambre  de  acero  y  productos  de  alambres  para  cerramientos. 
Enrejado simple torsión. 

ALTRES TELES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

1.1.4.3 Claus 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Elements metàl∙lics per a subjectar coses introduint‐los mitjançant cops o impactes. 
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S'han considerat els elements següents: 

‐ Gafes de pala i punta 

‐ Claus d'impacte 

‐ Claus d'acer 

‐ Claus de coure 

‐ Claus d'acer galvanitzat 

‐ Tatxes d'acer 

Claus són tijes metàl.liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 

Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 

Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, 
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17‐032, UNE 17‐
033, UNE 17‐034, UNE 17‐035 i UNE 17‐036. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de 
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 

Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 

Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 

Toleràncies dels claus i tatxes: 

‐ Llargària:  ± 1 D 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 

CLAUS I TATXES: 

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 

 

1.1.4.4 Tacs i visos 

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del 
tac pot  ser per adherència química o per expansió produida per  la deformació de  la 
peça en ser comprimida pel cargol. 

S'han considerat els següents tipus: 

‐ Tac d'expansió de niló i vis d'acer 

‐ Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 

‐ Fixació mecànica formada per una base metàl∙lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, 
volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 

‐ Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 

Els  cargols no han de  tenir  imperfeccions  (rebaves,  emprentes,  etc) que  impedeixin 
cargolar els elements. 

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17‐008). 

Cementació del vis:  > 0,1 mm 

TAC QUÍMIC: 

L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 

Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció  i un enduridor 
d'aplicació en fred. 
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El  cargol  ha  de  ser  d'acer  zincat. Ha  de  dur  una marca  per  tal  de  conèixer  la  seva 
profunditat d'ús. El cap de  l'extrem  lliure ha de ser compatible amb  l'adaptador de  la 
perforadora. 

Diàmetre de l'ampolla:  14 mm 

Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 

> 20°C: 10 min 

10°C ‐ 20°C : 20 min 

0°C ‐ 10°C: 1 h 

5°C ‐ 0°C: 5 h 

VOLANDERES: 

Diàmetre interior de la volandera: 

‐ Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 

‐ Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries 
per a la seva correcta col∙locació en capses, on han de figurar: 

‐ Identificació del fabricant 

‐ Diàmetres 

‐ Llargàries 

‐ Unitats 

‐ Instruccions d'ús 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

1.1.4.5 Ancoratges especials 
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DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Material necessari per a la realització d'empernatges. 

S'han considerat els següents tipus de material: 

‐ Ancoratges metàl∙lics de 25  i 32 mm de diàmetre, amb cargol  i volandera quadrada 
de 200x200 mm 

‐ Ancoratge de ciment i additius 

‐ Ancoratge de resines epoxi de curat mig 

‐ Tac per a ancoratge metàl∙lic de 50 cm de llargària 

ANCORATGE METÀL∙LIC: 

 

Ancoratge format per una armadura d'acer corrugat, una volandera  i un cargol roscat 
en un dels extrems. 

La volandera de fixació i el cargol que prem la volandera contra el terreny, han de tenir 
les mateixes característiques que l'acer de l'armadura. 

La part exterior de la barra d'acer ha d'estar roscada en una llargària >= 10 cm. 

L'extrem de la barra d'acer que queda introduït en el terreny ha de ser bisellat. 

Límit elàstic de l'acer:  >= 4600 kg/cm2 

ANCORATGE DE CIMENT I ADDITIUS: 

Ancoratge  format  per  un  morter  de  ciment  i  additius  especials,  acceleradors  i 
expansius,  en  cartutx  cilíndric  de  diàmetre  variable  i  amb  un  embolcall  de  paper 
permeable que permet la hidratació per immersió en aigua. 

El diàmetre utilitzat ha de ser segons el diàmetre del pern i el de la perforació. 

Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 25 de D i una perforació: 

‐ Entre 33 i 37 mm:  28 mm 

‐ Entre 37 i 39 mm:  31 mm 

‐ Entre 39 i 43 mm:  35 mm 

 

Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 32 de D i una perforació: 

‐ Entre 36 i 39 mm:  28 mm 

‐ Entre 39 i 43 mm:  31 mm 

‐ Entre 43 i 47 mm:  35 mm 

Temps d'hidratació per immersió:  < 2,5 min 
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Inici de l'enduriment:  < 15 min 

Resistència a la tracció: 

‐ Al cap de 3 h a 10°C:  >= 5 T/m 

‐ Al cap de 24 h a 10°C:  >= 15 T/m 

ANCORATGE DE RESINES EPOXI: 

 

Ancoratge format per un cartutx amb resines epoxi de dos components separats entre 
ells per una làmina de plàstic. 

Els  dos  components  del  cartutx  han  de  ser  una  formulació  tixotròpica  de  resina  de 
poliester i un catalitzador. 

Quan es barregen tots dos components comença la cura i l'enduriment de la resina. 

Inici de l'enduriment (Ti):  20 <= Ti <= 45 s 

Final de l'enduriment (Tf):  3 <= Tf <= 5 min 

Resistència a la tracció: 

‐ Al cap de 15 min:  >= 5 T/m 

‐ Al cap de 3 h:  >= 15 T/m 

TAC PER A ANCORATGE METÀL∙LIC: 

El diàmetre del tac ha de ser segons el diàmetre del pern que s'ha d'utilitzar. 

El  disseny  del  tac  ha  de  ser  l'adient  per  a  proporcionar  l'adherència  suficient  de 
l'ancoratge. 

No ha de tenir defectes superficials que impideixin la seva correcta utilització. 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ANCORATGE DE RESINES EPOXI I TAC PER A ANCORATGE METÀL∙LIC: 

Subministrament: Empaquetats en caixes. 

Emmagatzematge:  En  llocs  protegits  del  sol,  a  temperatura  inferior  a  30°C  i  no 
exposats a cops ni impactes. 

ANCORATGE DE CIMENT: 

Subministrament: Empaquetats en bosses de plàstic totalment impermeables. 

Emmagatzematge: En  llocs protegits contra els  impactes,  la pluja,  les humitats  i dels 
raigs del sol. 

ANCORATGE METÀL∙LIC: 
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Subministrament:  S'ha  de  subministrar  conjuntament  amb  la  placa  i  la  rosca 
corresponent per a cada ancoratge. 

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

ANCORATGE METÀL∙LIC: 

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

ANCORATGE DE CIMENT O ANCORATGE DE RESINES EPOXI O TAC PER A ANCORATGE 
METÀL∙LIC: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

1.1.4.6 Cables 

ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0AC112D. 

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Cable  per  a  ús  general  diferent  del  d'ascensors,  pretensats,  postensats,  telefèrics  o 
funiculars. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar format per cordons de filferro d'acer galvanitzat. 

Els cordons no han de tenir filferros fluixos. 

El pas de cadascuna de les capes de filferros ha de ser constant i uniforme. 

Els cordons han d'estar ben assentats sobre l'ànima o la capa adjacent de cordons. 

El pas dels cordons ha de ser constant i uniforme. 

Tots els filferros han d'estar galvanitzats, inclosos els de l'ànima. 

L'extrem del cable a d'estar protegit contra el descablejat. 

Resistència dels filferros:  160 kp/mm2 

Toleràncies: 

‐ Diàmetre:  + 0,05 mm 

‐ Llargària: 
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‐ Fins a 400 m: + 5% 

> 400 m: + 20 m/1000 m 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Submistrament: En rotlles de  la  llargària necessària a  l'obra, greixats  i etiquetats amb 
les següents dades: 

‐ Fabricant 

‐ Tipus de cable i composició 

‐ Resistència dels filferros i càrrega total admissible 

Emmagatzematge: Apilats separats de terra per fustes, i protegits de la intempèrie. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales 

 

 

1.1.5 Acer i metall en perfils o barres 

1.1.5.1 Acer en barres corrugades 

ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0B27000. 

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En  el  cas  de  que  el  material  s'utilitzi  en  obra  pública,  l'acord  de  Govern  de  la 
Generalitat  de  Catalunya  de  9  de  juny  de  1998,  exigeix  que  els materials  siguin  de 
qualitat  certificada  o  puguin  acreditar  un  nivell  de  qualitat  equivalent,  segons  les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
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També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 

 

Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 

L'armadura  ha  de  ser  neta,  sense  taques  de  greix,  d'oli,  de  pintura,  de  pols  o  de 
qualsevol altre matèria perjudicial. 

Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o 
transversals, amb les excepcions següents: 

‐ Malles electrosoldades 

‐ Armadures bàsiques electrosoldades 

En  sostres  unidireccionals  armats  o  pretensats  de  formigó,  s'ha  de  seguir  les  seves 
propies normes 

Les  característiques  geomètriques  del  corrugat  de  les  barres  han  de  complir  les 
especificacions de la norma UNE 36‐068 i UNE 36‐065. 

Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36‐068 i UNE 36‐065, 
relatives al  tipus d'acer  (geometria del  corrugat), país d'origen  i marca del  fabricant 
(segons informe tècnic de la UNE 36‐811). 

Mides nominals: 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

¦Diàmetre  ¦ Àrea de la secció ¦  Massa  ¦ 

¦nominal e ¦  transversal  S   ¦         ¦ 

¦  (mm)    ¦      (mm2)        ¦ (kg/m)  ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦    6     ¦       28,3        ¦  0,222  ¦ 

¦    8     ¦       50,3        ¦  0,395  ¦ 

 

¦   10     ¦       78,5        ¦  0,617  ¦ 

¦   12     ¦       113         ¦  0,888  ¦ 

¦   14     ¦       154         ¦  1,21   ¦ 

¦   16     ¦       201         ¦  1,58   ¦ 

¦   20     ¦       314         ¦  2,47   ¦ 
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¦   25     ¦       491         ¦  3,85   ¦ 

¦   32     ¦       804         ¦  6,31   ¦ 

¦   40     ¦      1260         ¦  9,86   ¦ 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

Característiques mecàniques de les barres: 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

¦Designació¦Classe acer¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦ Relació ¦ 

¦          ¦           ¦ fy (N/mm2)  ¦unitaria ¦de rotura   ¦ fs/fy   ¦ 

¦          ¦           ¦             ¦de rotura¦(sobre base ¦         ¦ 

¦          ¦           ¦             ¦fs(N/mm2)¦de 5        ¦         ¦ 

¦          ¦           ¦             ¦         ¦diàmetres   ¦         ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦ B 400 S  ¦ Soldable  ¦  >= 400     ¦ >= 440  ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 

¦ B 500 S  ¦ Soldable  ¦  >= 500     ¦ >= 550  ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

¦Designació¦Lím.elàstic¦Resist.  ¦Relació   ¦Allarg.de  ¦Allarg.¦Relació¦ 

¦          ¦ Re (MPa)  ¦a la     ¦Re‐real/  ¦rotura     ¦total  ¦Rm/Re  ¦ 

¦          ¦           ¦tracció  ¦Re‐nominal¦(s/base de ¦càrrega¦       ¦ 

¦          ¦           ¦Rm (MPa) ¦          ¦5 diàmetres¦màxima ¦       ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐¦ 

 

¦ B 400 SD ¦  >= 400   ¦ >= 480  ¦  >= 1,20 ¦  >= 20%   ¦   9%  ¦>= 1,20¦ 

¦          ¦           ¦         ¦          ¦           ¦       ¦<= 1,35¦ 

¦ B 500 SD ¦  >= 500   ¦ >= 575  ¦  >= 1,25 ¦  >= 12%   ¦   8%  ¦>= 1,15¦ 

¦          ¦           ¦         ¦          ¦           ¦       ¦<= 1,35¦ 

 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

Composició química: 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

¦Anàlisis  ¦  C   ¦Ceq (segons UNE 36‐068)¦   P   ¦   S   ¦   N   ¦ 
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¦UNE 36‐068¦ %màx.¦        %màx.          ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦Colada    ¦ 0,22 ¦        0,50           ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,012 ¦ 

¦Producte  ¦ 0,24 ¦        0,52           ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,013 ¦ 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

Presència  de  fissures  després  dels  assaigs  de  doblegat  simple  a  180°  i  de  doblegat‐
desdoblegat a 90°C (UNE 36‐068 i UNE 36‐065):  Nul∙la 

Tensió d'adherència (UNE 36‐068 i UNE 36‐065): 

‐ Tensió mitjana d'adherència: 

‐ D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

‐ 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84‐0,12 D) N/mm2 

‐ D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 

‐ Tensió de trencament d'adherència: 

‐ D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

‐ 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74‐0,19 D) N/mm2 

‐ D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 

Toleràncies: 

‐ Secció barra: 

 

‐ Per a D <= 25 mm: >= 95 % secció nominal 

‐ Per a D > 25 mm: >= 96% secció nominal 

‐ Massa:  ± 4,5% massa nominal 

 

‐ Ovalitat: 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

¦Diàmetre nominal¦Diferència màxima¦ 

¦    e (mm)      ¦      (mm)       ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦      6         ¦       1         ¦ 

¦      8         ¦       1         ¦ 

¦     10         ¦     1,50        ¦ 
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¦     12         ¦     1,50        ¦ 

¦     14         ¦     1,50        ¦ 

¦     16         ¦     2,00        ¦ 

¦     20         ¦     2,00        ¦ 

¦     25         ¦     2,00        ¦ 

¦     32         ¦     2,50        ¦ 

¦     40         ¦     2,50        ¦ 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 

En el cas de productes certificats: 

‐ El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 

‐ El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 

‐  El  certificat  de  garantia  del  fabricant  que  indiqui  els  valors  mínims  de  les 
característiques definides als arts. 31.2, 31.3 i 31.4 de la norma EHE 

El fabricant ha de facilitar, si se  li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control 
de producció corresponents a la partida servida. 

En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 

‐ Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 

‐ Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 

‐ Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 

‐ Certificat específic d'adherència (armadures passives) 

Emmagatzematge: en  llocs en els que restin protegits de  la pluja,  l'humitat del terra  i 
l'eventual agresivitat de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge 
en  obra,  s'ha  d'inspeccionar  la  superfície  per  tal  de  comprovar  que  no  hi  hagi 
alteracions superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 



ANNEX PLEC DE CTP.docx 
 

 

Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals. TM 
 Serra de Daró 

Pàgina 40 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

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

UNE  36068:1994 Barras  corrugadas  de  acero  soldable  para  armaduras  de  hormigón 
armado 

UNE 36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con características especiales 
de ductilidad para armaduras de hormigón armado. 

 

1.1.5.2 Malles electrosoldades 

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Malla  de  barres  corrugades  o  filferros  corrugats,  que  es  creuen  perpendicularment, 
unides per mitjà de soldadura elèctrica als punts de contacte. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En  el  cas  de  que  el  material  s'utilitzi  en  obra  pública,  l'acord  de  Govern  de  la 
Generalitat  de  Catalunya  de  9  de  juny  de  1998,  exigeix  que  els materials  siguin  de 
qualitat  certificada  o  puguin  acreditar  un  nivell  de  qualitat  equivalent,  segons  les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 

Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 

L'armadura  ha  de  ser  neta,  sense  taques  de  greix,  d'oli,  de  pintura,  de  pols  o  de 
qualsevol altre matèria perjudicial. 

Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36‐068 i UNE 36‐065, 
relatives al  tipus d'acer  (geometria del  corrugat), país d'origen  i marca del  fabricant 
(segons informe tècnic de la UNE 36‐811). 

Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 

5‐5,5‐6‐6,5‐7‐7,5‐8‐8,5‐9‐9,5‐10‐10,5‐11‐11,5‐12‐14 

Han de complir les especificacions de la UNE 36‐092. 

Característiques dels nusos (UNE‐EN ISO 15630‐2): 
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‐ Càrrega de trencament dels nusos: 0,3 x Sm x Re  (Sm = Àrea de la secció transversal 
nominal de  l'element sotmès a tracció, barra de major diàmetre de  les del nus) (Re = 
Límit elàstic garantit dels nusos) 

‐ N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats:  2% del total 

‐ N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats a una barra: 20% del total 

Amplària del panell:  2,15 m 

Llargària del panell:  6 m 

Prolongació  de  les  barres  longitudinals més  enllà  de  l'última  barra  transversal:  1/2 
retícula 

Prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal: 25 mm 

Característiques mecàniques: 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

¦ Designació ¦ Assaig doblat‐ ¦                 Assaig de tracció       ¦ 

¦ filferros  ¦   desdoblat    ¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦            ¦     ß=90°      ¦  Límit ¦ Càrrega ¦ Allargament ¦Relació ¦ 

¦            ¦     ß=20°      ¦ elàstic¦unitària ¦ de ruptura  ¦ fs/fy  ¦ 

¦            ¦  d(diàmetre    ¦   fy   ¦   fs    ¦ (sobre base ¦        ¦ 

¦            ¦   mandril)     ¦ (N/mm2)¦ (N/mm2) ¦   de 5 D)   ¦        ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦  B 500 T   ¦     8d         ¦   500  ¦   550   ¦     8       ¦ 1,03   ¦ 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

Presència  de  fissures  després  dels  assaigs  de  doblegat  simple  a  180°  i  de  doblegat‐
desdoblegat a 90° (UNE 36‐068): Nul∙la 

Tensió mitjana d'adherència (EHE): 

‐ Barres de diàmetre < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

‐ Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm:  >= 7,84 i ‐ 0,12 D N/mm2 

Tensió de trencament per adherència (EHE): 

‐ Barres de diàmetre < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

‐ Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm:  >= 12,74 i ‐ 0,19 D N/mm2 

Toleràncies: 

‐ Secció barra: 

     ‐ Per a D <= 25 mm:  >= 95% secció nominal 
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Les  característiques  geomètriques  del  corrugat  de  les  barres  han  de  complir  les 
especificacions de la norma UNE 36‐068 i UNE 36‐065. 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 

Cada panell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant i la designació de la 
malla. 

Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 

En el cas de productes certificats: 

‐ El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 

‐ El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 

‐  El  certificat  de  garantia  del  fabricant  que  indiqui  els  valors  mínims  de  les 
característiques definides als arts. 31.2, 31.3 i 31.4 de la norma EHE 

El fabricant ha de facilitar, si se  li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control 
de producció corresponents a la partida servida. 

En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 

‐ Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 

‐ Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 

‐ Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 

‐ Certificat específic d'adherència (armadures passives) 

Emmagatzematge: en  llocs en els que restin protegits de  la pluja,  l'humitat del terra  i 
l'eventual agresivitat de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge 
en  obra,  s'ha  d'inspeccionar  la  superfície  per  tal  de  comprovar  que  no  hi  hagi 
alteracions superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

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

UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado. 

UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado. 

 

1.1.6 Materials per a encofrats i apuntalaments 

1.1.6.1 Taulons 
ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D21030. 

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tauló  de  fusta  que  prové  de  troncs  sans  de  fibres  rectes,  uniformes,  apretades  i 
paral∙leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

 

No  ha  de  tenir  signes  de  putrefacció,  corcs,  fongs,  nusos morts,  estelles,  semes  ni 
descoloracions. 

 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per  la dessecació que no afectin 
les característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56‐531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56‐529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56‐532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56‐533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

‐ Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 

‐ Fusta d'avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 

Duresa (UNE 56‐534):  <= 4 
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Resistència a la compressió (UNE 56‐535): 

‐ En la direcció paral∙lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 

‐ En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 

Resistència a la tracció (UNE 56‐538): 

‐ En la direcció paral∙lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 

‐ En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 

Resistència a la flexió (UNE 56‐537):  >= 300 kg/cm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 

Resistència al clivellament (UNE 56‐539):  >= 15 kg/cm2 

Toleràncies: 

‐ Llargària nominal: + 50 mm, ‐ 25 mm 

‐ Amplària nominal:  ± 2 mm 

‐ Gruix: 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

 

¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 

¦          ¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

 

¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 

¦          ¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,‐3  ¦ 

¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,‐2  ¦ 

¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

‐ Fletxa:  ± 5 mm/m 

‐ Torsió:  ± 2° 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera  que  no  es  deformin  i  en  llocs  secs  i  ventilats,  sense 
contacte directe amb el terra. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

1.1.6.2 Llates 
 

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Llata  de  fusta  que  prové  de  troncs  sans  de  fibres  rectes,  uniformes,  compactes  i 
paral∙leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No  ha  de  tenir  signes  de  putrefacció,  corcs,  fongs,  nusos morts,  estelles,  semes  ni 
descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per  la dessecació que no afectin 
les característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56‐531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56‐529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56‐532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56‐533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

‐ Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 

‐ Fusta d'avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 

Duresa (UNE 56‐534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56‐535): 

‐ En la direcció paral∙lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
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‐ En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 

Resistència a la tracció (UNE 56‐538): 

 

‐ En la direcció paral∙lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 

‐ En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 

Resistència a la flexió (UNE 56‐537):  >= 300 kg/cm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 

Resistència al clivellament (UNE 56‐539):  >= 15 kg/cm2 

Toleràncies: 

‐ Llargària nominal: + 50 mm, ‐ 25 mm 

‐ Amplària nominal:  ± 2 mm 

‐ Gruix: 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 

¦          ¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 

¦          ¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,‐3  ¦ 

¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,‐2  ¦ 

¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

‐ Fletxa:  ± 5 mm/m 

‐ Torsió:  ± 2° 

 

2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
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Emmagatzematge: De manera  que  no  es  deformin  i  en  llocs  secs  i  ventilats,  sense 
contacte directe amb el terra. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

1.1.6.3 Posts 
 

ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D41010. 

 

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peça plana de fusta, de secció rectangular, molt més llarga que ampla i més ampla que 
gruixuda, sense que aquesta mida sobrepassi una polçada. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No  ha  de  tenir  signes  de  putrefacció,  corcs,  fongs,  nusos morts,  estelles,  semes  ni 
descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per  la dessecació que no afectin 
les característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56‐531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56‐529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56‐532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56‐533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

‐ Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 

‐ Fusta d'avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 

Duresa (UNE 56‐534):  <= 4 
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Resistència a la compressió (UNE 56‐535): 

‐ En la direcció paral∙lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 

‐ En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 

Resistència a la tracció (UNE 56‐538): 

‐ En la direcció paral∙lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 

‐ En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 

Resistència a la flexió (UNE 56‐537):  >= 300 kg/cm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 

Resistència al clivellament (UNE 56‐539):  >= 15 kg/cm2 

Toleràncies: 

‐ Llargària nominal: + 50 mm, ‐ 25 mm 

‐ Amplària nominal:  ± 2 mm 

‐ Gruix: 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 

¦          ¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 

¦          ¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

 

¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,‐3  ¦ 

¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,‐2  ¦ 

¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

‐ Fletxa:  ± 5 mm/m 

‐ Torsió:  ± 2° 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
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Emmagatzematge: De manera  que  no  es  deformin  i  en  llocs  secs  i  ventilats,  sense 
contacte directe amb el terra. 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

1.1.6.4 Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 

ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0DZSM0K. 

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Elements  auxiliars per  al muntatge d'encofrats  i  apuntalaments,  i per  a  la protecció 
dels espais de treball a les bastides i els encofrats. 

S'han considerat els següents elements: 

‐ Tensors per a encofrats de fusta 

‐ Grapes per a encofrats metàl∙lics 

‐  Fleixos  d'acer  laminat  en  fred  amb  perforacions,  per  al  muntatge  d'encofrats 
metàl∙lics 

‐ Desencofrants 

‐ Conjunts de perfils metàl∙lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de 
cassetons recuperables 

‐ Bastides metàl∙liques 

‐ Elements auxiliars per a plafons metàl∙lics 

‐ Tubs metàl∙lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

‐ Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, 
etc. 

‐ Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots  els  elements  han  de  ser  compatibles  amb  el  sistema  de muntatge  que  utilitzi 
l'encofrat o apuntalament  i no han de disminuir  les  seves característiques ni  la  seva 
capacitat portant. 
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Han de  tenir  la  resistència  i  la  rigidesa  suficient per a garantir el  compliment de  les 
toleràncies  dimensionals  i  per  a  resistir,  sense  assentaments  ni  deformacions 
perjudicials,  les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del 
procès de  formigonament  i, especialment, per  les pressions del  formigó  fresc o dels 
mètodes de compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit  la resistència 
suficient  per  a  suportar  les  tensions  a  que  serà  sotmès  durant  el  desencofrat  o 
desenmotllat. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL∙LICS: 

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 

FLEIX: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Amplària:  >= 10 mm 

Gruix:  >= 0,7 mm 

Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 

Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 

DESENCOFRANT: 

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix 
diluït. 

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas‐oil, els greixos comuns ni altres productes 
anàlegs. 

Ha d'evitar  l'adherència entre el formigó  i  l'encofrat, sense alterar  l'aspecte posterior 
del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 

No  ha  d'impedir  la  construcció  de  junts  de  formigonat,  en  especial  quan  es  tracti 
d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 

No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. 

El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la DF. 

CONJUNT DE PERFILS METÀL∙LICS: 

Conjunt format per elements resistents que conformen  l'entramat base d'un encofrat 
per a sostres. 

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de 
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 
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Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 

El seu disseny ha de  fer que el procés de  formigonament  i vibratge no alteri  la seva 
planor ni la seva posició. 

La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment 
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 

Toleràncies: 

‐ Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 

‐ Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 

BASTIDES: 

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 

Ha  d'incloure  tots  els  accessoris  necessaris  per  tal  d'assegurar‐ne  l'estabilitat  i  la 
indeformabilitat. 

Tots  els  elements  que  formen  la  bastida  han  d'estar  protegits  amb  una  capa 
d'emprimació antioxidant. 

Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

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

Emmagatzematge: En  lloc sec, protegit de  la  intempèrie  i sense contacte directe amb 
el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

DESENCOFRANT: 

Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

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

Orden  de  9  de  marzo  de  1971  por  la  que  se  aprueba  la  Ordenanza  General  de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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1.1.6.5 Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 
ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0DZSM0K. 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció 
dels espais de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 
‐ Tensors per a encofrats de fusta 
‐ Grapes per a encofrats metàl∙lics 
‐ Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats 
metàl∙lics 
‐ Desencofrants 
‐ Conjunts de perfils metàl∙lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de 
cassetons recuperables 
‐ Bastides metàl∙liques 
‐ Elements auxiliars per a plafons metàl∙lics 
‐ Tubs metàl∙lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
‐ Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, 
etc. 
‐ Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi 
l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva 
capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les 
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del 
procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels 
mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència 
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o 
desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL∙LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària:  >= 10 mm 
Gruix:  >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
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Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix 
diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas‐oil, els greixos comuns ni altres productes 
anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior 
del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti 
d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. 
El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la DF. 
 
CONJUNT DE PERFILS METÀL∙LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat 
per a sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de 
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva 
planor ni la seva posició. 
a connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment 
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
‐ Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
‐ Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 
 
BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar‐ne l'estabilitat i la 
indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa 
d'emprimació antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb 
el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
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Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

1.2 Materials  per  a  proteccions  individuals,  col.lectives  i 
implantació 

1.2.1 Materials per a proteccions individuals 
 

ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B1411111,B141511E,B1421110,B142AC60,B142BB00,B1431101,B1432012,B1445003,B
144N030,B1455710,B1457520,B1459630,B145K4B9,B1461110,B1463253,B14652 

75,B1465376,B146J364,B1474600,B147D102,B147L005,B1482422,B1483443,B148411
0,B1485140,B1485800,B1487350,B1488580,B1489890,B148B580. 

 

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos 
riscos  que  puguin  amenaçar  la  seva  seguretat  o  la  seva  salut,  així  com  qualsevol 
complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

‐ Proteccions del cap 

‐ Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 

‐ Proteccions per a l’aparell auditiu 

‐ Proteccions per a l’aparell respirarori 

‐ Proteccions de les extremitats superiors 

‐ Proteccions de les extremitats inferiors 

‐ Proteccions del cos 

‐ Protecció del tronc 
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‐ Protecció per treball a la intempèrie 

‐ Roba i peces de senyalització 

‐ Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

‐ La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador 

‐ Es equips dels serveis de socors i salvament 

‐ Els EPI dels militars, dels policies  i de  les persones dels serveis de manteniment de 
l’ordre 

‐ Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

‐ El material d’esport 

‐ El material d’autodefensa o de dissuasió 

‐  Els  aparells  portàtils  per  a  la  detecció  i  senyalització  dels  riscos  i  dels  factors  de 
molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Es  tracta  d’uns  equips  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  eficàcia  resta  limitada  a  la  seva  capacitat  de  resistència  a  la  força  fora  de 
control  que  incideixi  amb  la  part  del  cos  protegida  per  l’usuari,  a  la  seva  correcta 
utilització  i manteniment, així com a  la  formació  i voluntat del beneficiari per al  seu 
emprament  en  les  condicions  previstes  pel  fabricant.  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. 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el 
seu  ús,  sense  suposar  por  si  mateixos  o  ocasionar  riscos  addicionals  ni  molèsties 
innecessàries. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part 
les  orelles  i  el  coll,  o  bé  amb  visera  damunt  el  front  únicament,  i  en  els  dos  casos 
hauran de complir els següents requisits:  

Compren  la defensa del crani, cara, coll  i completarà el seu ús,  la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 

‐ Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge 
d’adaptació  al  cap,  el  qual  constitueix  la  seva  part  en  contacte  i  va  proveït  d’una  
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barballera ajustable a  la mida. Aquest atallatge,  serà  regulable a  les diferents mides 
dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre 
ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior del frontis 
de  l’atallatge,  s’haurà de disposar d’un dessuador de "cuirson" o material astringent 
similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 

‐ Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 

 

‐  Es  protegirà  al  treballador  davant  les  descàrregues  elèctriques  i  les  radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir 
de  les  radiacions  calorífiques  i  descàrregues  elèctriques  fins  als  17.000  voltis  sense 
perforar‐se 

‐ S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no 
se’ls  hi  apreciï  exteriorment  cap  deteriorament.  Es  considerarà  un  envelliment  del 
material en el  termini d’uns quatre anys,  transcorreguts els quals des de  la data de 
fabricació (injectada en relleu a  l’interior) s’hauran de donar de baixa, encara que no 
estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 

‐ Han de  ser d’ús personal, podent‐se acceptar en construcció  l’ús per altres usuaris 
posteriors, previ el seu  rentat sèptic  i substitució  íntegra dels atallatges  interiors per 
altres, totalment nous 

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 

Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

‐  Les  armadures metàl∙liques  o  de material  plàstic  seran  lleugeres,  indeformables  a 
l’escalfor,  incombustibles,  còmodes  i de disseny anatòmic  sense perjudici de  la  seva 
resistència i eficàcia. 

‐ Quan es  treballi amb vapors, gasos o pols molt  fina, hauran de  ser  completament 
tancades  i  ajustades  a  la  cara,  amb  visor  amb  tractament  antientelat;  en  els  casos 
d’ambients agressius de pols grossa  i  líquids,  seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran 
de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per 
a una millor ventilació. 

‐ Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
protecció  tipus  "panoràmiques"  amb  armadura  de  vinil  flexible  i  amb  el  visor  de 
policarbonat o acetat transparent. 

‐ Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
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‐ En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl∙lica (tipus picapedrer) per impedir l’entelament. 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

‐ Pantalla abatible amb arnès propi 

‐ Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 

‐ Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 

‐ Pantalles sostingudes amb la mà 

Les pantalles  contra  la projecció de  cossos  físics hauran de  ser de material orgànic, 
transparent,  lliures  d'estries,  ratlles  o  deformacions.  Podran  ser  de  xarxa metàl∙lica 
prima o proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà  d’estar  construït  amb  material  absolutament  aïllant  i  el  visor  lleugerament 
enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant  (l'amiant  i  teixits  asbèstics  estan  totalment  prohibits),  amb  un  visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 

Les  pantalles  per  soldadures,  bé  siguin  de  mà,  com  d'altre  tipus  hauran  de  ser 
fabricades preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb 
fibra vulcanitzada. 

Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl∙lica a 
l’exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 

 

Vidres de protecció: 

‐  Els  lents  per  ulleres  de  protecció,  tant  els  de  vidre  (mineral)  com  els  de  plàstic 
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, 
ondulacions  i altres defectes,  i  les  incolores hauran de transmetre no menys del 89% 
de les radiacions incidents. 

‐  En  el  sector  de  la  construcció,  per  a  la  seva  resistència  impossibilitat  de  rallat  i 
entelament,  el  tipus  de  visor més  polivalent  i  eficaç,  acostuma  a  ser  el  de  reixeta 
metàl∙lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 

Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 

‐ Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
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‐ S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 

‐ Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 

‐ Les parts amb contacte amb  la pell hauran de ser de goma especialment tractada o 
de neoprè per evitar la irritació de l’epidermis. 

‐  En  l'ús  de  mascaretes  facials  dotades  de  visors  panoràmics,  pels  usuaris  que 
necessitin l'ús d’ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu 
portavidres,  subministrats a  l’efecte pel  fabricant de  l’equip  respiratori,  i els oculars 
correctors específics per l'usuari. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets  seleccionats  per  prevenir  els  riscos  existents  i  per  evitar  la  dificultat  de 
moviments al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat 
al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl∙lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma  indeleble el voltatge màxim pel qual 
han estat fabricats. 

Com  a  complement,  si  procedeix,  es  faran  servir  cremes  protectores  i  guants  tipus 
cirurgià. 

 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

En  treballs  en  risc  d'accidents mecànics  als  peus,  serà  obligatori  l'ús  de  botes  de 
seguretat  amb  reforços metàl∙lics  a  la  puntera,  que  estarà  tractada  i  fosfatada  per 
evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de  sola de  cautxú, neoprè o poliuretà,  cuir especialment    tractat  i  s’haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 

La  protecció  davant  l'aigua  i  la  humitat,  s'efectuarà  amb  botes  altes  de  PVC,  que 
hauran  de  tenir  la  puntera metàl∙lica  de  protecció mecànica  per  a  la  realització  de 
treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.     

En aquelles operacions que  les espurnes  resultin perilloses, en no  tenir elements de 
ferro o  acer,  la  tanca  serà per poder desfer‐se’n  ràpid per  tal d’obrir‐la  ràpidament 
davant l'eventual introducció de partícules incandescents.  

La protecció de  les extremitats  inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb  l'ús 
de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 



ANNEX PLEC DE CTP.docx 
 

 

Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals. TM 
 Serra de Daró 

Pàgina 59 
 

Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà 
de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els cinturons reuniran les següents característiques: 

‐  Seran  de  cinta  teixida  en  poliamida  de  primera  qualitat  o  fibra  sintètica  d’alta 
tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 

‐ Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el 
més reduïda possible. 

‐ Es revisaran sempre abans del seu ús,  i es  llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments  que  comprometin  la  seva  resistència,  calculada  pel  cos  humà  en  caiguda 
lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

‐ Aniran  previstos  d'anelles  per  on  passaran  la  corda  salvacaigudes,  que  no  podran 
anar subjectes mitjançant reblons. 

‐  La  corda  salvacaigudes  serà de poliamida d’alta  tenacitat,  amb un diàmetre de 12 
mm. La  sirga  d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 

Els  equips  protectors  integral  pel  cos  davant  de  les  inclemències meteorològiques 
compliran les següents característiques: 

‐ Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

‐ Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

‐ Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

‐ Facilitat d’aireació. 

Les  peces  impermeables  disposaran  d’esclavines  i  registres  de  ventilació  per  a 
permetre l’evaporació de la suor. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els  equips  protectors  destinats  a  la  seguretat‐senyalització  de  l’usuari  compliran  les 
següents característiques: 

‐ Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

‐ Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

‐ Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

‐ Facilitat d’aireació. 

‐ Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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ELECCIÓ: 

Els  EPI  hauran  de  ser  seleccionats  amb  el  coneixement  de  les  condicions  i  tasques 
relacionades  amb  l’usuari,  tenint  en  compte  les  tasques  implicades  i  les  dades 
proporcionades pel fabricant. 

Tant  el  comprador  com  l’usuari hauran de  comprovar que  l’EPI ha  estat dissenyat  i 
fabricat de la forma següent: 

‐ La peça de protecció disposa d’un disseny  i dimensions que per  la seva estètica, no 
creí  sensació  de  ridícul  a  l’usuari.  Els  materials  i  components  de  l’EPI  no  hauran 
d’afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 

‐  Haurà  d’oferir  a  l’usuari  el  major  grau  de  comoditat  possible  que  estigui  en 
consonància amb la protecció adequada. 

‐  Les  parts  de  l’EPI  que  entrin  en  contacte  amb  l’usuari  hauran  d’estar  lliures  de 
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

‐ El seu disseny haurà de facilitar  la seva correcta col∙locació sobre  l’usuari  i haurà de 
garantir que restarà en el seu  lloc durant el temps d’emprament previsible, tenint en 
compte els  factors ambientals,  junt amb els moviments  i postures que  l’usuari pugui 
adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir‐se dels mitjans apropiats, tal 
com sistemes d’ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que  l’EPI 
s’adapti a la morfologia de l’usuari. 

‐ L’EPI haurà de ser tant  lleuger com sigui possible, sense perjudici de  la resistència  i 
eficàcia del seu disseny. 

‐ Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 

‐ La designació de  la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions 
de  control, en  centímetres:  1)  La  altura  i el  contorn de pit o bust, ó 2)  L’altura  i  la 
cintura. 

Per  a  l’elecció  dels  EPI,  l’emprador  haurà  de  dur  a  terme  les  següents  actuacions 
prèvies: 

‐  Analitzar  i  avaluar  els  riscos  existents  que  no  puguin  evitar‐se  o  eliminar‐se 
suficientment per altres mitjans. Per a  l’inventari dels riscos se seguirà  l’esquema de 
l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

‐ Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, 
tenint en compte  la naturalesa  i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així 
com  els  factors  addicionals  de  risc  que  puguin  constituir  els  propis  EPI  o  la  seva 
utilització.  Per  a  l’avaluació  d’EPI  se  seguiran  les  indicacions  de  l’Annex  IV  del  RD 
773/1997, de 30 de maig. 

‐  Comparar  les  característiques  dels  EPI  existents  en  el mercat  amb  les  definides  a 
l’apartat anterior. 
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Per  a  la  normalització  interna  d’empresa  dels  EPI  atenent  a  les  conclusions  de  les 
actuacions prèvies d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides  i  les 
existents  en  el  mercat,  l’emprador  haurà  de  comprovar  que  compleixi  amb  les 
condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de 
les modificacions significatives que  l’evolució de  la tècnica determini en els riscos, en 
les mesures tècniques  i organitzatives, en els SPC  i en  les prestacions  funcionals dels 
propis EPI. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

‐ Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball  situats  en  altura,  obres  d’  encofrat  i  desencofrat, muntatge  i  instal∙lació  de 
bastides i demolició. 

‐ Treballs en ponts metàl∙lics, edificis  i estructures metàl∙liques de  gran  altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl∙lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

‐ Obres en foses, rases, pous i galeries. 

‐ Moviments de terra i obres en roca. 

‐  Treballs  en  explotacions  de  fons,  en  canteres,  explotacions  a  cel  obert  i 
desplaçaments de runes. 

‐ Utilització de pistoles fixaclaus. 

‐ Treballs amb explosius. 

‐ Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 

‐ Manteniment d’ obres i instal∙lacions industrials. 

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 

Protecció de l’aparell ocular: 

‐  Els mitjans  de  protecció  ocular  seran  seleccionats  en  funció  de  les  activitats  amb 
riscos de: 

‐ Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  

‐ Acció de pols i fums. 

‐ Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

‐ Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

‐ Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

‐ Enlluernament 

Protecció de la cara: 

‐ Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
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‐ Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 

‐ Treballs de perforació i burinat. 

‐ Talla i tractament de pedres. 

‐ Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 

‐ Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 

‐ Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 

‐ Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 

‐ Manipulació  o  utilització  de  productes  àcids  i  alcalins,  desinfectants  i  detergents 
corrosius. 

‐ Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 

‐ Activitats en un entorn de calor radiant. 

‐ Treballs que desprenen radiacions. 

‐ Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 

Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

‐ Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 

‐ Treballs de percussió. 

‐ Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 

Els  mitjans  de  protecció  de  l’aparell  respiratori  seran  seleccionats  en  funció  dels 
següents riscos: 

‐ Pols, fums i boires. 

‐ Vapors metàl∙lics i orgànics. 

‐ Gasos tòxics industrials. 

‐ Monòxid de carboni. 

‐ Baixa concentració d’oxigen respirable. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

Els  mitjans  de  protecció  de  les  extremitats  superiors,  mitjançant  la  utilització  de 
guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

‐ Treballs de soldadura. 

‐ Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 

‐ Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
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‐ Treballs amb risc elèctric. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per  a  la  protecció  dels  peus,  en  els  casos  que  s'indiquin  seguidament,  es  dotarà  al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 

Calçat de protecció i de seguretat: 

‐ Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 

‐ Treballs en bastides 

‐ Obres de demolició d’obra grossa 

‐ Obres de construcció de  formigó  i d’elements prefabricats que  incloguin encofrat  i 
desencofrat 

‐ Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 

 

‐ Obres d’ensostrat 

‐ Treballs d’estructura metàl∙lica 

‐ Treballs de muntatge i instal∙lacions metàl∙lics 

‐ Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

‐ Treballs de transformació de materials lítics 

‐ Manipulació i tractament de vidre 

‐ Revestiment de materials termoaïllants 

‐ Prefabricats per a la construcció 

Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 

‐ Obres d’ensostrat 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

‐ Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer‐se’n ràpid en cas de penetració 
de masses en fusió: 

‐ Soldadors 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada,  seran  seleccionats en  funció 
de les següents activitats: 

‐ Treballs en bastides. 

‐ Muntatge de peces prefabricades. 
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‐ Treballs en pals i torres. 

‐ Treballs en cabines de grues situades en altura. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de 
les activitats: 

Peces i equips de protecció: 

‐ Manipulació  o  utilització  de  productes  àcids  i  alcalins,  desinfectants  i  detergents 
corrosius. 

 

‐ Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 

‐ Manipulació de vidre pla. 

‐ Treballs de rajat de sorra. 

‐ Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 

‐ Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 

‐ Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan  la fulla hagi d’orientar‐se cap el 
cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

‐ Treballs de soldadura. 

‐ Treballs de forja. 

‐ Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans  de  protecció  personal  a  les  immediacions  de  zones  en  tensió  elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

‐ Treballs de muntatge elèctric 

‐ Treballs de manteniment elèctric 

‐ Treballs d’explotació i transport elèctric 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es  subministraran  embalats  en  caixes,  classificats  per  models  o  tipus  homogenis, 
etiquetats amb les següents dades: 

‐ Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant 
autoritzat. 
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‐ Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 

‐ Designació de la talla. 

‐ Número de la norma EN específica. 

‐ Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es  reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran  i es  col∙locaran en el  lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran  en  compartiments  amplis  i  secs,  amb  temperatures  compreses 
entre 15 i 25ºC. 

Els  estocs  i  les  entregues  estaran  documentades  i  custodiades,  amb  justificant  de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 

La vida útil dels EPI és  limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 
l’ús,  com a  la  seva  caducitat, que vindrà  fixada pel  termini de validesa establert pel 
fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb 
independència que hagi estat o no utilitzat. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se  regulan  las condiciones 
para  la  comercialización  y  libre  circulación  intracomunitaria  de  los  equipos  de 
protección individual. 

Real  Decreto  159/1995,  de  3  de  febrero,  por  el  que  se  modifica  el  real  decreto 
1407/1992,  de  20  de  noviembre,  por  el  que  se  regula  las  condiciones  para  la 
comercialización  y  libre  circulación  intracomunitaria  de  los  equipos  de  protección 
individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de  la Dirección General de  Industria y Tecnología, 
por  la que  se actualiza el anexo  IV de  la Resolución de 18 de marzo de 1998, de  la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
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Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por 
la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección 
General de Industria y Tecnología. 

 

1.2.2 B15  materials per a proteccions col·lectives 
 

ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B15Z1500,B151ABB7,B1511215,B1526EK6,B152U000,B1526EL6,B1534001,B15A0015,
B15B0007,B15B0002,B15B0003,B15B0005,B15B0006. 

 

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Sistemes de Protecció Col∙lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats  de  forma  solidària,  destinat  a  l’apantallament  i  interposició  física,  que 
s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o 
reduir  les  conseqüències  del  contacte  amb  les  persones  o  els  béns  materials 
circumdants, susceptibles de protecció. 

S'han considerat els elements següents: 

‐ Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 

‐ Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 

‐ Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 

‐ Materials de prevenció per a us de maquinaria 

‐ Materials de prevenció en la instal∙lació elèctrica 

‐ Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 

‐ Materials auxiliars per a proteccions col∙lectives 

CONDICIONS GENERALS: 

Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes 
instruccions d’utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals  

 

figuraran  les  especificacions  de  manutenció,  instal∙lació  i  utilització,  així  com  les 
normes de seguretat exigides legalment. 

Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material 
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
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‐ Nom del fabricant 

‐ Any de fabricació, importació i/o subministrament 

‐ Data de caducitat 

‐ Tipus i número de fabricació 

‐ Contrasenya d’homologació NE  i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix 

Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant  AENOR 
els següents extrems: 

‐ Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 

‐ Sistemes de qualitat:  Obligatori 

‐ Control de la documentació:  Obligatori 

‐ Identificació del producte:  Obligatori 

‐ Inspecció i assaig:  Obligatori 

‐ Equips d’inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 

‐ Estat d’inspecció i assaig:  Obligatori 

‐ Control de productes no conformes:  Obligatori 

‐ Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 

‐ Registres de qualitat:  Obligatori 

‐ Formació i ensinistrament:  Obligatori 

‐ Tècniques estadístiques:  Voluntari 

 

Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista  i calculista del SPC 
restarà obligat  a  incloure  els  criteris de  càlcul, plànols  i  esquemes necessaris per  al 
manteniment  i controls de verificació  tècnica  i  límits d’utilització. Per  la  seva part el 
contractista  resta obligat a  la seva completa  i correcta  instal∙lació, ús  i manteniment 
conforme a les directrius establertes pel projectista. 

Complementàriament a  les exigències de seguretat que s’inclouen en  les  Instruccions 
Tècniques Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, 
els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de Treball,  les Màquines  i els 
seus  elements,  tindran  amb  caràcter  general  les  següents  característiques  de 
Seguretat: 

‐  Prevenció  integrada:  Els  elements  constitutius  dels  SPC  o  dispositius  acoblats  a 
aquests  estaran  dissenyats  i  construïts  de  forma  que  les  persones  no  estiguin 
exposades  als  seus  perills  quan  el  seu muntatge,  utilització  i manteniment  es  faci 
conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant. 
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‐  Retenció  de  trencament  en  servei:  Les  diferents  parts  dels  SPC,  així  com  els  seus 
elements  constitutius hauran de poder  resistir  al  llarg del  temps  els  esforços  a  què 
hagin d’estar sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui 
presentar‐se en les condicions normals d’utilització previstes. 

‐ Monolitisme  del  SPC: Quan  existeixin  parts del  SPC,  les  pèrdues  de  subjecció  dels 
quals puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que 
les esmentades parts puguin  incidir  sobre  les persones  i/o  les  coses  susceptibles de 
pèrdua patrimonial per l’empresa. 

‐ Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les 
diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, 
disposaran  d’un  sistema  de  resguard  o  protecció  complementària  que  retingui  els 
possibles  fragments,  impedint  la  seva  incidència  sobre  les  persones  i/o  les  coses 
susceptibles de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 

‐  Previsió  de  despreniments  totals  o  parcials  dels  SPC  per  pèrdua  d’estabilitat: 
Disposen  els  ancoratges,  contrapesos,  llastres  o  estabilitzadors  que  evitin  la  pèrdua 
d’estabilitat  del  SPC  en  condicions  normals  d’utilització  previstes  pel  projectista  o 
fabricant. 

‐ Absència  d’arestes  agudes  o  tallants: A  les  parts  accessibles  dels  SPC  no  hi  haurà 
d’existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 

‐ Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, 
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 

‐ Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components 
han de ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de 
seguretat o detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les persones 
i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 

 

‐ Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: Quan 
la  instal∙lació  està  constituïda  per  un  conjunt  de  SPC  o  part  d’aquests  treballen 
independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al 
que cada SPC o part d’aquest actuï eficaçment. 

‐ Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a 
terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin 
de l’exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a 
persones o materials conductors i/o combustibles. 

‐ Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o 
les  seves  parts,  sotmesos  a  pressió  (canonada,  juntes,  brides,  racords,  vàlvules, 
elements  de  comandament  o  altres),  estaran  dissenyats,  construïts  i,  en  el  seu  cas 
mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids 
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sotmesos a pressió, s’evitin danys per a  les persones  i/o  les coses amb conseqüència 
de pèrdua patrimonial per a l’empresa, per fuites o trencades. 

‐ Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant 
els  treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o  vapors que puguin  ser 
perjudicials  per  la  salut  de  les  persones  o  patrimoni  de  l’empresa,  hauran  d’anar 
proveïts de  SPC eficaços de  captació dels esmentats  contaminants  acoblats  als  seus 
sistemes  d’evacuació.  Aquells  que  siguin  capaços  d’emetre  radiacions  ionitzants  o 
altres que puguin afectar  la salut de  les persones o contaminar materials  i productes 
circumdants,  aniran  proveïts  d’apantallament  de  protecció  radiològica  eficaç.  El 
disseny, construcció, muntatge, protecció  i manteniment, assegura  l’amortització dels 
sorolls  i  vibracions  produïts,  a  nivells  inferiors  als  límits  establerts  per  la  normativa 
vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 

‐  Els  SPC  estaran  dissenyats  i  construïts  atenent  a  criteris  ergonòmics,  tal  com  la 
concepció de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació 
ambiental per pols i soroll al seu muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos 
suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps…). Els selectors dels SPC que 
puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l’ajuda de claus o 
eines  adients,  en  cada  posició  elegida.  A  cada  posició  del  selector  no  ha  de 
correspondre més que una sola forma de comandament o funcionament. 

Els SPC han d’estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu 
i/o  correctiu  es  puguin  efectuar  sense  perill  pel  personal,  els  llocs  fàcilment 
accessibles,  i  sense  necessitat  de  reduir  els  nivells  de  protecció  dels  operaris  de 
manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 

En  el  cas  en  què  el  SPC  quedi  circumstancialment  anul∙lat,  s’advertirà  (mitjançant 
rètols normalitzats) d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 

Els SPC de  les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a 
evitar riscos d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment 
els  resguards  a  les màquines,  es  tindrà  en  compte que  la  fixació  sigui  racionalment 
inviolable, permeti suficient visibilitat a través d’elles, la seva rigidesa estigui d’acord  

 

amb  la duresa del tracte previst,  les obertures  impedeixin  la  introducció de membres 
que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils  i que permetin dintre del possible 
l’execució d’operacions de manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 

El projectista, fabricant o  importador, garantirà  les dimensions ergonòmiques de tots 
el  components  del  SPC,  donarà  les  instruccions  i  es  dotarà  dels mitjans  adequats, 
perquè el transport  i  la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A 
aquests efectes: 

‐ Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
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‐ S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de 
manera adequada. 

‐ Aquells  SPC  o  els  seus  components  de  difícil  amarrament  es  dotaran  de  punts  de 
subjecció  de  resistència  apropiada;  en  tots  els  casos  s’indicarà  de  manera 
documentada, la manera d’efectuar correctament l’amarrament. 

El projectista,  fabricant o  importador  facilitarà  la documentació necessària perquè el 
muntatge del SPC pugui efectuar‐se correctament i amb el menor perill possible. 

Igualment  s’hauran de  facilitar  les dades necessàries per  a  la  correcta operativitat  i 
eficàcia preventiva del SPC. 

Les  peces  d’un  pes major  de  50  Kg  i  que  siguin  difícils  de  subjectar manualment, 
estaran  dotades  de  punts  d’ancoratge  apropiats  on  puguin  muntar‐se  elements 
auxiliars per a l’elevació. 

Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que 
s’hauran  de  respectar  en  relació  a  les  parets  i  sostre,  perquè  el  muntatge  i 
desmuntatge pugui efectuar‐se amb facilitat. 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

ELECCIÓ: 

Els SPC hauran de seleccionar‐se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per 
als seus muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 

Criteris de disseny: 

El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de 
l’execució  i del risc per als que han estat concebuts, per  la qual cosa el SPC és de tot 
punt recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin 
del  seu  corresponent  segell AENOR  (o equivalent)  com  a  compromís de  garantia de 
qualitat del fabricant. 

 

Criteris d’avaluació de riscos: 

El projectista,  fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el 
disseny  del  SPC  s’ha  realitzat  una  anàlisi  dels  perills  associats  a  la  seva  utilització,  i 
valorat els riscos que en puguin resultar: 

‐ Definició dels límits del SPC. 

‐  Identificació  dels  perills,  situacions  perilloses  i  successos  perillosos  associats  a  la 
utilització del SPC. 
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‐ Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar 
un valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 

‐ Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

El  fabricant  del  SPC  associat  a  un  Equip  ha  d’aportar  “l’expedient  tècnic”  com  a 
document  amb  les  especificacions  tècniques  de  l’Equip,  que  el  qualifiquin  com  a 
component  de  seguretat  incorporat,  adquirint  la  consideració  de MAUP,  que  ha  de 
constar dels elements bàsics següents: 

‐  Llista  de  requisits  essencials  aplicats,  normes  utilitzades  i  altres  especificacions 
tècniques usades per al disseny. 

‐ Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component 
de seguretat (MAUP). 

‐ Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 

‐  Plànols  detallats  i  complets  que  permetin  comprovar  el  compliment  dels  requisits 
essencials de  seguretat  i  salut  (si  cal, acompanyats amb notes de  càlcul,  resultat de 
proves, etc.,). 

‐ Manual d’instruccions. 

‐ Guia de manteniment preventiu. 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 

Es  reemplaçaran  els  elements,  es  netejaran,  engreixaran,  pintaran,  ajustaran  i  es 
col∙locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 

S'emmagatzemaran  sota  cobert, en  compartiments amplis  i  secs, amb  temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 

L’emmagatzematge,  control  d’estat  d’utilització  i  les  entregues  del  SPC  estaran 
documentades  i  custodiades,  amb  justificant  de  recepció  de  conformitat,  entrega  i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’emprador. 

La vida útil dels SPC és  limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 
l’ús, com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, 
així com la seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de 
fabricació. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación  de  la  directiva  del  consejo  89/392/CEE,  relativa  a  la  aproximación  de  las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

Real  Decreto  56/1995,  de  20  de  enero,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto 
1435/1992,  de  27  de  noviembre,  relativo  a  las  disposiciones  de  aplicación  de  la 
directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 

Real  Decreto  1215/1997,  de  18  de  julio  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 

Real  Decreto  486/1997,  de  14  de  abril,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Orden  de  9  de  marzo  de  1971  por  la  que  se  aprueba  la  Ordenanza  General  de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Orden  de  28  de  agosto  de  1970  (trabajo)  por  la  que  se  aprueba  la Ordenanza  de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

UNE‐EN 1263‐1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos 
de ensayo. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por  la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de  junio de 1937. Prescripciones de  seguridad en  la 
indústria de la edificación 

Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

1.3 MATERIALS  PER  A  FONAMENTS,  PANTALLES  I  MURS  DE 
CONTENCIÓ 

1.3.1 materials per a la contenció i protecció de talussos 
 

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements necessaris per a subjectar les malles metàl∙liques per a protecció de talussos. 
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S'han considerat els elements següents: 

‐ Cable d'acer 

‐ Placa de fixació 

‐ Picot d'acer galvanitzat 

CABLE  D'ACER  GALVANITZAT  PER  A  LA  SUBJECCIÓ  DE  MALLES  PROTECTORES  DE 
TALUSSOS: 

No ha de tenir punts d'oxidació, retorciments ni desperfectes a la seva superfície. 

El  trenat  dels  cordons  s'ha  de  fer  en  sentit  invers,  uns  respecte  als  altres,  per  tal 
d'assegurar tant com es pugui, que no es retorçaran ni modificaran durant  l'operació 
de cosit corresponent. 

El diàmetre de cable ha de ser, com a mínim, un 25% més gran que el diàmetre del 
filferro que forma la malla protectora. 

Protecció de galvanització:  >= 600 g/m2 

Puresa del zinc:  98,5% 

Resistència a la tracció:  >= 7000 kg/cm2 

PLACA DE FIXACIÓ D'ACER LAMINAT  I GALVANITZAT EN CALENT PER A ANCORATGES 
METÀL∙LICS: 

Ha de tenir la superfície llisa i el gruix uniforme. 

No ha de tenir picadures, exfolacions, porus, rascades ni d'altres defectes de laminació. 

 

El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, d'aspecte uniforme i sense 
taques,  esquerdes,  discontinuïtats,  inclusions  de  flux,  cendres,  bombolles,  ratlles  ni 
punts sense galvanitzar. 

El tall de la placa s'ha de realitzar per mitjà d'oxitall. 

Els  forats s'han de  fer al taller amb trepant  i el diàmetre ha de ser  l'especificat en el 
projecte. 

No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 

Protecció de galvanització:  >= 600 g/m2 

Puresa del zinc:  98,5% 

Tipus d'acer:  A‐42 b 

Límit elàstic:  >= 2600 kg/cm2 

Resistència a la tracció:  >= 4200 kg/cm2 

PICOT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER L'ANCORATGE DE MALLES PROTECTORES 
DE TALUSSOS: 
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No  ha  de  tenir  picadures,  exfoliacions,  porus,  rascades  ni  d'altres  defectes  de 
laminació. 

Protecció de galvanització:  >= 600 g/m2 

Puresa del zinc:  98,5% 

Diàmetre:  20 mm 

Llargària:  1 m 

Tipus d'acer:  A‐42 b 

Límit elàstic:  >= 2600 kg/cm2 

Resistència a la tracció:  >= 4200 kg/cm2 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CABLE: 

Subministrament: En bobines. 

 

Cada bobina ha de portar una etiqueta amb les dades següents: 

‐ Identificació del fabricant 

‐ Característiques de l'acer 

‐ Tipus de cable 

‐ Diàmetre 

‐ Llargària del cable 

Emmagatzematge: en la seva bobina, en llocs secs. 

PLACA I PICOT: 

Subministrament:  Cada  element  de  fixació  ha  de  portar  gravades  les  sigles 
d'identificació del fabricant i el símbol de designació de l'acer. 

Emmagatzematge: al seu embalatge, en llocs secs. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

1.4 materials per a estructures 

1.4.1 materials d'acer per a estructures 

1.4.1.1 Planxes i perfils d'acer 
 

ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

B44Z501A. 

 

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Perfils d'acer per a usos estructurals, tallats a mida, i treballats i/o montats a taller, si 
es el cas. 

Perfils  telescòpic  d'acer  amb  connectors,  per  a  usos  estructurals,  tallats  a mida,  i 
treballats i/o muntats a taller, si es el cas. 

S'han considerat els tipus següents: 

‐ Perfils d'acer  laminat en calent, de  les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer 
A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR). 

‐ Perfils d'acer  laminat en  calent de  les  series  L,  LD, T,  rodó, quadrat o  rectangular, 
d'acer A/37b (S 235 JR), A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR). 

‐ Perfils  foradats d'acer  laminat en calent, de  les  series  rodó, quadrat o  rectangular, 
d'acer A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR). 

‐ Perfils conformats en fred, de  les series L, LD, U, C, Z o Omega, d'acer A/37b (S 235 
JR), A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR). 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

‐ Amb soldadura 

‐ Amb cargols 

S'han considerat els acabats de protecció següents: 

‐ Una capa d'emprimació antioxidant 

‐ Galvanitzat 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant ha de garantir  les característiques mecàniques  i  la composició química de 
l'acer, que ha de complir les determinacions de la norma NBE EA‐95. 

Les dimensions i la forma dels perfils han de ser els indicats a la norma NBE EA‐95. 

 

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 

Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT. El subministrador ha 
de  confeccionar  els  corresponents  planols  de  taller  a  partir  de  la DT  del  projecte,  i 
aquests els ha d'aprovar la DF. 

Les peces han de tenir marcada la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, 
així com les senyals necessaris per a determinar la seva posició a l'obra. 

Toleràncies: 

‐ Dimensions, forma i pes dels perfils:  Segons norma NBE EA‐95 

‐ Llargària de les peces: 

‐ Fins a 1000 mm:  ± 2 mm 

‐ De 1001 a 3000 mm:  ± 3 mm 

‐ De 3001 a 6000 mm:  ± 4 mm 

‐ De 6001 a 10000 mm:  ± 5 mm 

‐ De 10001 a 15000 mm:  ± 6 mm 

‐ De 15001 a 25000 mm:  ± 8 mm 

‐ A partir de 25001 mm:  ± 10 mm 

‐ Fletxa: llarg/1500, 10 mm 

Als  elements  compostos  de mes  d'un  perfil,  la  tolerància  es  refereix  a  cada  perfil, 
mesurat  entre  els  nusos  i  al  conjunt  dels  perfils, mesurada  la  llargària  entre  nusos 
extrems. 

PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB SOLDADURA: 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son: 

‐ Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible revestit. 

‐  Elèctric  semiautomàtic  o  automàtic,  per  arc  en  atmosfera  gasosa  amb  filferro‐ 
elèctrode fusible. 

‐ Elèctric automàtic, per arc submergit, amb filferro‐elèctrode fusible nu. 

‐ Elèctric per resistència. 
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Per a realitzar les soldadures, el taller comptarà amb dispositius per a voltejar les peces 
i col∙locar aquestes en la posició més convenient per a executar les soldadures,  

 

sense  produir  sol∙licitacions  excessives  que  puguin  perjudicar  la  resistència  dels 
cordons dipositats. 

Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb les especificacions de la norma NBE 
EA‐95 part 5.2, per soldadors qualificats d'acord amb la UNE_EN 287‐1 1992. 

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 

 

Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells  i  la gola de  les soldadures, així 
com  la  llargària de  les mateixes han de ser els  indicats a  la DT, d'acord amb  la norma 
NBE EA‐95. 

Toleràncies: 

‐ Dimensions dels cordons de soldadura: 

     ‐ Fins a 15 mm:  ± 0,5 mm 

     ‐ De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm 

     ‐ De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm 

     ‐ Més gran de 150 mm:  ± 3,0 mm 

PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB CARGOLS: 

Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats  i els d'alta resistència, 
que compleixin les especificacions de la norma NBE EA‐95, part 2.5. 

El moment  torsor de  collat dels  cargols ha de  ser  l'especificat  a  la DT, o en els  seu 
defecte, l'indicat a la NBE EA‐95, article 3.6.2. 

La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats 
a  la DT. Els diàmetre dels  forats ha de ser entre 1  i 2 mm mes gran que el diàmetre 
nominal dels cargols. 

Les superficies que s'han d'unir amb cargols han d'estar netes, sense pintar,  i han de 
ser planes. 

Hi ha d'haver volanderes sota la cabota i la femella del cargol. 

La part  roscada de  l'espiga del  cargol ha de  sobresortir de  la  femella un  filet  com a 
mínim. 

Les  perforacions  han  d'estar  fetes  amb  barrina.  Només  s'admet  la  perforació  amb 
punxó en perfils d'acer A/37b (S 235 JR) de gruix mes petit que 15 mm, en estructures 
no sotmeses a carregues dinàmiques. 
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Les femelles de cargols de tipus ordinari o calibrat, sotmesos a traccions en la direcció 
del seu eix, s'han de bloquejar. 

Toleràncies: 

‐ Diàmetre dels cargols calibrats: ‐0,00 mm, +0,15 mm 

‐ Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència:  ± 1,0 mm 

‐ Separació i alineació de forats: 

‐ Diàmetre del forat 11 mm:  ± 1,0 mm 

‐ Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm:  ± 1,5 mm 

‐ Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm:  ± 2,0 mm 

‐ Diàmetre del forat 25 o 28 mm:  ± 3,0 mm 

PERFILS PROTEGITS AMB IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 

La  capa  d'emprimació  antioxidant  ha  de  cobrir  de  manera  uniforme  totes  les 
superfícies de la peça. 

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 

Abans  d'aplicar  la  capa  d'emprimació  s'han  d'haver  eliminat  les  incrustacions  de 
qualsevol material, les restes de greix, òxid i pols. 

Les superficies que han de quedar en contacte a les unions fetes amb cargols, així com 
els llocs on s'hagi de realitzar soldadures, no s'han de pintar. 

PERFILS GALVANITZATS: 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 

No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Protecció del galvanitzat:  >= 275 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5 % 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 

 

Emmagatzematge: En  llocs  secs,  sense  contacte directe amb el  terra  i protegit de  la 
intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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kg de pes necessari subministrat a  l'obra, calculat segons  les especificacions de  la DT, 
d'acord amb els criteris següents: 

‐ El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

‐ Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal  l'acceptació expressa de  la 
DF 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica 
de  la Edificación NBE‐EA‐95 Estructuras de Acero en  la Edificación.  (Vigente hasta 29 
de marzo 2007). 

*UNE‐EN  10025:1994  Productos  laminados  en  caliente,  de  acero  no  aleado,  para 
construcciones metálicas de uso general. Condiciones técnicas de suministro. (Versión 
Oficial EN 10025:1990 + EN 10025/A1:1993) 

 

1.5 materials per a tancaments i divisòries 

1.5.1 materials per a tancaments metàl.lics 

1.5.1.1 tanques d'acer 
 

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials per a tanques d'acer. 

S'han considerat els tipus següents: 

 

‐  Planxa  preformada  d'acer  galvanitzat  de  0,6 mm  de  gruix  amb  nervadures,  per  a 
tanca metàl∙lica. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha 
de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 



ANNEX PLEC DE CTP.docx 
 

 

Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals. TM 
 Serra de Daró 

Pàgina 80 
 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb  els  elements  que  calguin  per  tal  d'assegurar  el  seu  escairat, 
rectitud i planor. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

1.6 Materials per a impermeabilitzacions i aïllaments 

1.6.1 làmines de polietilè, polipropilè i poliolefines 
 

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Làmina termoplàstica de polietilè. 

S'han considerat els tipus següents: 

‐ Vel de polietilè 

‐ Làmina de baixa densitat 

‐ Làmina d'alta densitat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La làmina ha de ser homogènia. 
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La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser 
rectes. 

Ha de ser estanca a l'aigua. 

VEL DE POLIETILÈ: 

Amplària:  >= 100 cm 

Llargària:  >= 1000 cm 

Resistència a l'esquinçament:  >= 30 kg/cm 

Característiques mecàniques: 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

¦ Gruix   ¦Resistència a ¦Resistència a¦ Allargament fins¦ 

¦         ¦   l'impacte  ¦ la tracció  ¦ al trencament   ¦ 

¦(micres) ¦      (g)     ¦   (kg/cm2)  ¦      (%)        ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦  50     ¦     >= 80    ¦      ‐      ¦       ‐         ¦ 

 

¦ 100‐150 ¦     >= 300   ¦    >= 150   ¦     >= 350      ¦ 

¦ 250     ¦     >= 600   ¦    >= 150   ¦     >= 350      ¦ 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 53‐254. 

Toleràncies: 

‐ Gruix:  ± 15% 

‐ Diferència entre el gruix mitjà real i el gruix nominal:  ± 5% 

‐ Amplària: ‐ 0%, + 2% 

LÀMINA D'ALTA DENSITAT: 

Ha  de  ser  soldable  per  ambdues  cares,  per  els  procediments  habituals  (aire  calent, 
altres formes de fussió, aportació del mateix material calent, etc.). 

Gruix nominal:  >= 1 mm 

Duresa Shore:  64° 

Assaig de doblegat a baixes temperatures:  No ha de tenir esquerdes 

Resistència a la tracció en ambdues direccions:  >= 250 kp/m2 

Allargament al trencament en ambdues direccions:  >= 700% 
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Resistència mecànica a la perforació:  >= 450 kp/cm 

Envelliment artificial accelerat: 

‐ Pèrdua d'allargament al trencament:  < 15% 

‐ Pèrdua de resistència:  < 15% 

Resistència a l'esquinçament:  >= 900 kp 

Comportament a la calor, variació de les dimensions (assaig a 100°C): < 3% 

Absorció d'aigua: 

‐ a les 24 h:  < 0,2% 

‐ als 6 dies:  < 1% 

Resistència a la perforació per arrels:  Sense perforacions 

 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104‐300. 

Toleràncies: 

‐ Gruix:  ± 10% 

‐ Variació del gruix en la zona lateral de la làmina (a 60 mm de la vora): 0,15 mm 

‐ Amplària:  ± 1% 

‐ Duresa Shore:  ± 5° 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions. 

A cada rotlle hi han de figurar les dades següents: 

‐ Nom del fabricant o marca comercial 

‐ Identificació del producte 

‐ Dimensions en cm 

‐ Pes per m2 

‐ Color 

‐ Data de fabricació 

Emmagatzematge:  Els  rotlles  s'han  de mantenir  en  el  seu  envàs,  apilats  en  posició 
horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, 
en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat. 



ANNEX PLEC DE CTP.docx 
 

 

Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals. TM 
 Serra de Daró 

Pàgina 83 
 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VEL DE POLIETILÈ: 

*UNE 53254‐1:1978 Plásticos. Películas de polietileno empleadas en  la  construcción. 
Características y métodos de ensayo. 

LÀMINA D'ALTA DENSITAT: 

UNE  104300:2000  EX Materiales  sintéticos.  Láminas  de  polietileno  de  alta  densidad 
(PEAD) para la impermeabilización en obra civil. Características y métodos de ensayo. 

 

1.7 MATERIALS PER A REVESTIMENTS 

1.7.1 materials especials per a revestiments 

1.7.1.1 PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 

S'han considerat les pintures següents: 

‐ Pintura reflectora 

‐ Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 

PINTURA REFLECTORA: 

Ha de ser blanca i del tipus B‐118 segons UNE 48‐103. 

No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 

En  agitar  el  producte,  el  contingut  de  l'envàs  s'ha  de  barrejar  amb  facilitat  fins  a 
quedar  completament  homogeni,  sense  que  apareguin  pigments  flotant  en  la 
superfície. 

Ha  de  tenir  una  consistència  adequada  per  tal  de  poder  aplicar‐se  fàcilment  per 
polvorització o d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03). 

La pel∙lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans 
ni desigualtats en el to del color ni en la brillantor. 
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El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic. 

Temps d'assecatge (UNE 135‐202):  < 30 min 

 

Sagnat (MELC 12.84):  >= 6 

Color (ASTM D 2616‐67):  < 3 Munsell 

Reflectància (MELC 12.97):  >= 80 

Poder de cubrició (UNE 48‐081):  >= 0,95 

Consistència (MELC 12.74):  80‐100 U.K. 

Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 unitats 

Conservació dins l'envàs:  bo 

Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48‐083):  <= 5 U.K. 

Estabilitat dilució (MELC 12.77):  >= 15% 

Aspecte:  bo 

Flexibilitat (MELC 12.93):  bona 

Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91):  bona 

Envelliment artificial:  bo 

Toleràncies: 

‐ Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 

‐ Pes específic (MELC 12.72):  ± 3 

‐ Color (ASTM D 2616‐67, UNE 48‐103):  < 3 Munsell per a grisos 

‐ Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616‐67):  < 2 Munsell per a grisos 

‐ Consistència (UNE 48‐076):  ± 10 U.K. 

‐ Contingut en lligant (UNE 48‐238):  ± 2% 

‐ Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48‐178):  ± 1% 

‐ Densitat relativa (UNE 48‐098):  ± 2% 

‐ Poder de cubrició (UNE 48‐081):  <= 0,01 

PINTURA NO REFLECTORA: 

Tipus d'oli:  soja 

Tipus de lligant:  soja/clorcautxú 

Pes específic:  1,5 kg/l 

Viscositat Stomer a 25°C:  83 unitats krebs 
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Temps d'assecatge: 

‐ Sense pols:  30 min 

‐ Sec:  2 h 

‐ Dur:  5 dies 

‐ Repintat:  >= 8 h 

Dissolvents utilitzables:  universal/toluol 

Rendiment:  2,5 m2/kg 

Toleràncies: 

‐ Pes específic:  ± 0,1 kg/l 

‐ Viscositat Stomer a 25°C:  ± 1 unitat krebs 

‐ Rendiment:  ± 0,5 m2/kg 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 

Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col∙locar en posició invertida, en llocs ventilats i no 
exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 
h. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
*UNE 135200‐2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización 
horizontal. Parte 2: Materiales. Ensayos de laboratorio. 

 

1.8 materials per a proteccions i senyalització 

1.8.1 senyalització vertical 
 

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni 
una  indicació o una obligació relativa a  la seguretat o  la salut en el treball mitjançant 
un senyal en forma de plafó, un color, un senyal  lluminós o acústic, una comunicació 
verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 

CONDICIONS GENERALS: 

La  senyalització de  seguretat es caracteritza per cridar  ràpidament  l’atenció  sobre  la 
circumstància  a  ressaltar,  facilitant  la  seva  immediata  identificació  per  part  del 
destinatari.  La  seva  finalitat  és  la  d’indicar  les  relacions  causa‐efecte  entre  el medi 
ambient de treball i la persona. 

La  senyalització  de  seguretat  pot  tenir  característiques  diferents,  així  doncs,  podem 
classificar‐la de la següent forma: 

‐  Senyal  de  prohibició:  Un  senyal  que  prohibeix  un  comportament  susceptible  de 
provocar un perill. 

‐ Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 

‐ Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 

‐ Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona  indicacions relatives a 
les sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 

‐  Senyal  indicativa:  Un  senyal  que  proporciona  altres  informacions  distintes  a  les 
anteriors. 

‐ Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, 
de  colors  i  d’un  símbol  o  pictograma,  proporciona  una  determinada  informació,  la 
visibilitat de la qual està assegurada per una il∙luminació de suficient intensitat. 

‐ Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que 
facilita informacions complementàries. 

‐  Color  de  seguretat:  Un  color  al  qual  s’atribueix  una  significació  determinada  en 
relació amb la seguretat i salut en el treball. 

‐  Símbol  o  pictograma:  Una  imatge  que  descriu  una  situació  o  obliga  a  un 
comportament determinat, utilitzada sobre un senyal en  forma de plafó o sobre una 
superfície lluminosa. 

‐ Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes obliqües (60º) grogues i negres 
(al 50%) en contorns  i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega  i 
parts sortints d’equips mòbils. 

ELECCIÓ: 

Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a 
utilitzar s’han de centrar en: 

‐ Atraure l’atenció del destinatari. 



ANNEX PLEC DE CTP.docx 
 

 

Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals. TM 
 Serra de Daró 

Pàgina 87 
 

‐ Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 

‐  Facilitar  la  suficient  informació  de  forma  que  en  cada  cas  concret  se  sàpiga  com 
actuar. 

‐ Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 

‐ La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al 
necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 

‐ Les disposicions mínimes  relatives a  les diverses  senyalitzacions de  seguretat estan 
especificades a  l’Annex VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs 
de referència: 

     ‐ Riscos, prohibicions i obligacions. 

     ‐ Riscos de caigudes, xocs i cops. 

‐ Vies de circulació. 

‐  Canonades,  recipients  i  àrees  d’emmagatzematge  de  substàncies  i  preparats 
perillosos. 

‐ Equips de protecció contra incendis. 

‐ Mitjans i equips de salvament i socors. 

‐ Situacions d’emergència. 

‐ Maniobres perilloses. 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es  seguiran  les  recomanacions d’emmagatzematge  i  atenció,  fixats pel  fabricant  i  la 
DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col∙locaran en 
el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran  en  compartiments  amplis  i  secs,  amb  temperatures  compreses 
entre 15 i 25 ºC. 

Els  estocs  i  les  entregues  estaran  documentades  i  custodiades,  amb  justificant  de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur 
per l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència 
que hagin estat o no utilitzades. 
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UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

unitat mesurada segons especificacions de la DT. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto  485/1997,  de  14  de  abril,  sobre  disposiciones mínimas  en materia  de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por  la que se aprueba el  reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. 

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.‐
IC: Señalización de Obras. 

Safety colours and safety signs 

 

UNE 23033‐1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 

UNE  1063:1959  Caracterización  de  las  tuberias  en  los  dibujos  e  instalaciones 
industriales 

Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE‐EN  60073:1997  Principios  básicos  y  de  seguridad  para  interfaces  hombre‐
màquina,  el marcado  y  la  identificación.  Principios  de  codificación  para  dispositivos 
indicadores y actuadores. 

UNE‐EN 60204‐1:1999 Seguridad de  las máquinas. Equipo eléctrico de  las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 

1.8.2 abalisament 

1.8.2.1 abalisament de seguretat laboral 

 

ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BBC12302,BBC19000,BBC1D000,BBC1E000,BBC1JF00,BBC1KJ04,BBC1N670. 
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DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d’obres en carreteres, amb 
la finalitat que siguin fàcilment perceptibles per els conductors els límits de les obres i 
els canvis de circulació que aquestes puguin provocar. 

S'han considerat els elements següents: 

 

‐ Con de plàstic reflector 

‐ Tetrapode de plàstic reflector 

‐ Piqueta de jalonament amb peça reflectora 

‐ Cinta d’abalisament reflectora o no 

‐ Garlanda reflectora 

‐ Garlanda lluminosa 

‐ Llum amb làmpada intermitent o llampegant 

‐ Tanca metàl.lica, móbil 

‐ Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de llast 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 

Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de 
garantir la bona visibilitat i comprensió. 

La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 

CON I TETRAPODE DE PLASTIC: 

Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic 

Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del con i la seva 
col.locació en posició vertical. 

LLUMS: 

Ha de disposar d’un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 

Les bateries han d’estar allotjades en un departament estanc. 

L’allotjament  de  les  bateries  i  de  la  làmpada,  han  de  ser  fàcilment  accessible  per  a 
permetre el seu recanvi. 

La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l’entorn a on va 
destinada, en  funció de  les  condicions d’us previstes.  La  intensitat ha de  garantir  la 
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seva percepció inclus en condicions climàtiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense 
produir enlluernaments. 

Els lents han de ser resistents als cops. 

 

PIQUETA: 

La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al pal de suport. 

L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 

CINTA: 

Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient 
sobre el suport a la que va destinada. 

La  superfície  ha  de  ser  llisa  i  uniforme,  sense  defectes  que  puguin  perjudicar  la 
percepció de la senyal. 

El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 

GARNALDA: 

Ha d’estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per 
una corda. 

La  superfície  de  les  plaques  ha  de  ser  llisa  i  uniforme,  sense  defectes  que  puguin 
perjudicar la percepció de la senyal. 

La distància entre plaques ha de ser regular. 

La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 

TANCA MOBIL METAL.LICA 

Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin 
perjudicar el seu funcionament correcte. 

La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 

Els perfils  i  la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió 
contínua. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 
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Toleràncies: 

‐ Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

‐ Planor:  ± 1 mm/m 

‐ Angles:  ± 1 mm 

BARRERA DE PVC: 

Ha de  tenir una base de dimensions  suficients per garantir  l’estabilitat del elements 
que formen la barrera i la seva col.locació en posició vertical. 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA: 

Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge:  En  el  propi  embalatge,  de  manera  que  no  s'alterin  les  seves 
característiques. 

LLUMS: 

Subministrament:  Empaquetats  en  caixes,  de  manera  que  no  s'alterin  les  seves 
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 

Ha d’anar acompanyat amb les instruccions d’utilització i manteniment. 

Emmagatzematge:  En  el  propi  embalatge,  de  manera  que  no  s'alterin  les  seves 
característiques. 

TANCA MOBIL METAL.LICA 

Subministrament: Amb  els  elements  que  calguin  per  tal  d'assegurar  el  seu  escairat, 
rectitud i planor. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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*Orden de 31 de agosto de 1987 por  la que se aprueba  la  Instrucción de Carreteras 
8.3.‐IC: Señalización de Obras. 

*UNE‐EN 12352:2000 Equipamiento de  regulación del  tráfico. Dispositivos  luminosos 
de advertencia de peligro y balizamiento. 

 

1.8.3 materials per a proteccions de vialitat 

1.8.3.1 barreres 
 

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Barreres per a proteccions de vialitat. 

S'han considerat els tipus següents: 

‐ Per a control d'accés a aparcaments 

‐ De seguretat flexible de doble ona 

‐ Tipus New Jersey 

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 

Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig 
incorporat. 

Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les especificades 
en el projecte. 

La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 

El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 

Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta 
capa ha de complir les especificacions fixades a la seva partida d'obra. 

Tipus d'acer:  A‐42 b 

 

BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

Barrera de seguretat de doble ona, formada per una banda d'acer laminat galvanitzat 
en calent per un procés d'immersió contínua. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa 
de zinc. No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
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No  ha  de  tenir  exfoliacions  visibles  ni  bombolles,  ratlles,  picadures  o  punts  sense 
galvanitzar. 

El tall de les bandes i terminals ha d'estar fet per mitjà d'oxitall. 

Els forats de  les subjeccions han d'estar fets al taller amb trepant  i el diàmetre ha de 
ser el que s'especifica en el projecte. 

Tipus de banda:  UNE 135‐121 

Les mides i toleràncies han de correspondre a les de la figura 1 de la UNE 135‐121. 

Gruix de la banda base:  3 mm 

Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 

Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

Gruix del recobriment:  70 micres 

Contingut de silici i fósfor:  Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09% 

Toleràncies: 

‐ Gruix de la banda base:  ± 0,1 mm 

L'acer utilitzat per a fabricar amortidors i elements finals de la barrera ha de ser de les 
mateixes característiques que l'utilitzat en la fabricació de la barrera. 

L'acer utilitzat en la fabricació de pals de suport i altres accessoris conformats en fred 
han de ser del tipus S 235 JR(UNE_EN 10025) 

BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats o elaborats a l'obra, obtinguts 
per un procés d'emmotllament de perfil simètric per a barreres rígides i asimètric per a 
semibarreres rígides. 

 

Les dimensions de les peces han de ser les especificades en el projecte, d'acord amb la 
UNE 135‐111. 

No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. 

Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres 
defectes superficials. 

La seva base ha de ser plana. 

El  sistema d'unió  dels mòduls  ha  de  ser  per mitjà  de  perns metàl∙lics  cargolats. No 
s'admeten sistemes d'unió que precisin soldadura. 

Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 

Les peces reflectores han d'estar adherides per mitjà de resina epoxi. 
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Resistència del formigó:  >= 25 N/mm2 

Tipus d'acer:  B 400 

Separació entre les peces reflectores:  <= 10 m 

Recobriment de les armadures:  >= 2 cm 

Tipus de ciment:  Classe resistent >=32,5 

Toleràncies: 

‐ Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm 

‐ Recobriment armadures:  ‐ 0 cm 

‐ Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn 

‐ Defectes superficials:  <= 15% superfície 

‐ Cocons:  <= 3/10 dm2 

‐ Fissures 

     ‐ Amplària:  <= 0,1 mm 

     ‐ Llargària:  <= 2 cm 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

Subministrament:  Els  elements  d'acer  laminat  han  de  portar  gravades  en  relleu  les 
sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer. 

Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col∙locar i de manera que no s'alterin les 
seves condicions. 

BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col∙locar i de manera que no s'alterin les 
seves condicions. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

*Orden de 6 de  febrero de  1976  por  la que  se  aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de  carreteras y puentes en  lo  relativo a  señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

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

*UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias. 

*UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Materiales básicos y control de ejecución. 

 

BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

*Orden de 6 de  febrero de  1976  por  la que  se  aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de  carreteras y puentes en  lo  relativo a  señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

*UNE  135121:1999  Barreras  metálicas.  Valla  de  perfil  de  doble  onda.  Materiales, 
dimensiones, formas de fabricación y ensayos. 

 

1.8.3.2 materials auxiliars per a proteccions de vialitat 

 

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 

S'han considerat els elements següents: 

‐ Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles 

‐ Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 

‐ Amortidor per a barreres de seguretat flexibles 
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‐ Captallums per a barreres de seguretat 

‐ Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat 

‐ Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat 

‐ Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al paviment 

SUPORTS D’ACER GALVANITZAT: 

L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 

Els  forats  han  de  ser  allargats,  s'han  de  realitzar  en  el  taller  amb  trepant  i  les 
dimensions han de ser les especificades en el projecte. 

No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 

 

Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 

Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 99% 

Límit elàstic mínim: 

‐ Gruix e <= 16 mm:  235 N/mm2 

‐ 16 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 

‐ 40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2 

Resistència a tracció: 

Gruix e < 3 mm:  360 a 510 N/mm2 

3 mm <= e <= 65 mm:  340 a 470 N/mm2 

SUPORTS DE PERFILS D'ACER LAMINAT GALVANITZAT: 

Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat. 

Es poden utilitzar indistintament perfils C i UPN. 

SUPORTS DE TUB D'ACER GALVANITZAT: 

Perfil  de  secció  tancada,  no massissa,  d'acer  laminat  i  galvanitzat  en  calent,  per  al 
suport de senyalització vertical. 

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa 
de zinc. No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No  ha  de  tenir  exfoliacions  visibles  ni  bombolles,  ratlles,  picadures  o  punts  sense 
galvanitzar. 

Tipus d’acer:  AP 11(UNE 36‐093) 
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Doblegament (UNE 7‐472):  Ha de complir 

Toleràncies: 

‐ Secció rectangular: 

‐ Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 

‐ Gruix:  ‐10% (toler.+limitada per toler. en massa) 

‐ Massa:  +8%; ‐6% 

 

‐ Secció circular: 

‐ Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 

‐ Gruix:  ‐10% (toler.+limitada per toler. en massa) 

‐ Massa:  +8%; ‐6% 

Allargament fins a la ruptura: 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)    ¦ 

¦ (mm) ¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦ 

¦ <=65 ¦            ¦             ¦ 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent, per 
a barreres de seguretat. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 

Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 

Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

Gruix del recobriment:  70 micres 

CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
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Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, 
recobert a l'exterior amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat. 

Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 

 

No  ha  de  tenir  bonys,  punts  d'oxidació,  ratlladures  en  la  làmina  reflectant  ni 
desperfectes en la seva superfície. 

Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 

Gruix:  3 mm 

CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 

Els captallums es classifiquen segons el seu ús en: 

‐ Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant) 

‐ Temporals (color groc en la part no retrorreflectant) 

Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en: 

‐ Códi 1: retrorreflector de vidre 

‐ Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica 

‐ Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una superfície 
resistent a l’abrasió 

Si  esta  format  per  dues  o més  parts,  s’han  de  poder  desmuntar  només  amb  l’eina 
recomanada pel fabricant (si es necessari la seva substitució). 

L’element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional. 

La zona  reflectant del element ha d’estar  formada per  retrorreflectors de vidre o de 
naturalesa polimèrica, protegits o no,  aquests últims  amb una  superfície  resistent  a 
l’abrasió. 

Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d’un vehicle en moviment, ha 
de tenir les dimensions, nivell de retrorreflexió, disseny i colors, indicats en la UNE‐EN 
1463‐1. 

El contorn del cos de l’element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre 
la seguretat de la circulació vial. 

El  sistema  d’ancoratge  ha  de  garantir  la  seva  fixació  permanent  i  que,  en  cas 
d’arrencament o trencament, no produeixi un perill per al trànsit ni degut a l’element 
arrencat ni degut als elements d’ancoratge que pugin restar sobre la calçada. 

Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com a mínim, 
el nom del fabricant i la data de fabricació. 

Les  característiques  tècniques  de  l’element  han  de  ser  les  definides  en  la  UNE‐EN 
1463‐1 i s’han de comprovar segons aquesta norma. 
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PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en 
calent, necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat. 

Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 

Els  fils  de  la  rosca  dels  cargols  no  han  de  tenir  defecte  de material  ni  empremtes 
d'eina. 

Unió separadors al suport: 

‐  Cargols,  femelles  i  volanderes:   M16  x  35  (segons DIN  7990, DIN  7989  i UNE_EN 
24034) 

‐ Qualitat dels cargols:  5.6 

Unió entre barreres: 

‐ Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135‐122 

‐ Qualitat dels cargols:  4.6 

‐ Femelles:  M16 (UNE‐EN 24034) 

TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i galvanitzat 
en calent. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 

El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 

Els  forats  han  de  ser  allargats,  s'han  de  realitzar  en  el  taller  amb  trepant  i  les 
dimensions han de ser les especificades a la figura 13 UNE 135‐122. 

No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 

Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 

Allargament fins a la ruptura:  >= 26% 

Gruix de la planxa:  3 mm 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

SUPORTS DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER: 

Subministrament:  Cada  element  ha  de  portar  gravades  les  sigles  del  fabricant  i  el 
símbol de designació de l'acer. 

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 

AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
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Subministrament:  Cada  element  ha  de  portar  gravades  les  sigles  del  fabricant  i  el 
símbol de designació de l'acer. 

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 

TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Subministrament:  Cada  element  ha  de  portar  gravades  les  sigles  del  fabricant  i  el 
símbol de designació de l'acer. 

Emmagatzematge: En el mateix  lloc on serà col∙locat, de manera que no s'alterin  les 
seves característiques. 

CAPTALLUMS: 

Subministrament:  Empaquetats  en  caixes,  de  manera  que  no  s'alterin  les  seves 
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 

Emmagatzematge:  En  el  propi  embalatge,  de  manera  que  no  s'alterin  les  seves 
característiques. 

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 

Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques 
de l'element de fixació i el nombre d'unitats que conté. 

Emmagatzematge:  En  el  propi  embalatge,  de  manera  que  no  s'alterin  les  seves 
característiques. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Unitat d'elements necessaris per a realitzar  la unió d'una barrera al tram contigu  i al 
seu suport. 

 

BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, AMORTIDORS, CAPTALLUMS  I TERMINALS EN FORMS 
DE CUA DE PEIX: 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

*Orden de 6 de  febrero de  1976  por  la que  se  aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

SUPORTS DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER: 
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Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica 
de  la Edificación NBE‐EA‐95 Estructuras de Acero en  la Edificación.  (Vigente hasta 29 
de marzo 2007). 

CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

*Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 
carreteras. 1984. 

CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 

*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de  carreteras y puentes en  lo  relativo a  señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

*UNE‐EN  1463‐1:1998  Materiales  para  señalización  vial  horizontal.Captafaros 
retrorreflectantes.Parte 1:Características iniciales. 

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE  FIXACIÓ  I TERMINALS EN  FORMA DE CUA DE 
PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

*UNE  135122:1999  Sistemas  viales  de  contención  de  vehículos.  Barreras metálicas. 
Elementos  accesorios de  las barreras metálicas. Materiales, dimensiones,  formas de 
fabricaión y ensayos. 

 

1.9 tubs i accessoris per a gasos i fluids 

1.9.1 tubs d'acer galvanitzat 

1.9.1.1 tubs d'acer galvanitzat sense soldadura 
 

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tubs d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6". 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El tub ha de ser recte. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense 
relleus. 

La  superfície  no  ha  de  tenir  incrustacions,  esquerdes,  ni  ratats.  Es  poden  admetre 
lleugers rebliments, depressions o estries pròpies del procés de fabricació, sempre que 
la  seva  fondària  sigui menor o  igual a  l'especificada en  les  taules de característiques 
dimensionals i toleràncies. 

Característiques dimensionals: 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

¦ Tub  ¦  Fondària    ¦Diàmetre ¦  Gruix   ¦ Llargària  ¦ 
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¦      ¦   màxima     ¦exterior ¦  paret   ¦            ¦ 

¦      ¦irregularitat ¦ teòric  ¦(DIN 2440)¦            ¦ 

¦      ¦    (mm)      ¦  (mm)   ¦  (mm)    ¦   (mm)     ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦ 1/8" ¦    0,25      ¦  10,2   ¦    2     ¦            ¦ 

¦ 1/4" ¦    0,30      ¦  13,5   ¦  2,35    ¦            ¦ 

¦ 3/8" ¦    0,30      ¦  17,2   ¦  2,35    ¦            ¦ 

¦ 1/2" ¦    0,30      ¦  21,3   ¦  2,65    ¦            ¦ 

 

¦ 3/4" ¦    0,30      ¦  26,9   ¦  2,65    ¦            ¦ 

¦  1"  ¦    0,40      ¦  33,7   ¦  3,25    ¦            ¦ 

¦1"1/4 ¦    0,40      ¦  42,4   ¦  3,25    ¦   4 ‐ 8    ¦ 

¦1"1/2 ¦    0,40      ¦  48,3   ¦  3,25    ¦            ¦ 

¦  2"  ¦    0,50      ¦  60,3   ¦  3,65    ¦            ¦ 

¦2"1/2 ¦    0,50      ¦  76,1   ¦  3,65    ¦            ¦ 

¦  3"  ¦    0,50      ¦  88,9   ¦  4,05    ¦            ¦ 

¦  4"  ¦    0,60      ¦ 114,3   ¦  4,50    ¦            ¦ 

¦  5"  ¦    0,60      ¦ 139,7   ¦  4,85    ¦            ¦ 

¦  6"  ¦    0,60      ¦ 165,1   ¦  4,85    ¦            ¦ 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

Les  superfícies  interior  i  exterior  han  d'estar  totalment  galvanitzades,  de  color 
uniforme gris platejat, semibrillant  i sense taques, punts oxidats, regalims de bany ni 
exfoliacions. La galvanitzatció s'ha d'obtenir perimmersió en bany calent de zinc. 

Pressió de treball (UNE 19‐002):  <= 20 bar 

Pressió de prova hidràulica (UNE 19‐062):  >= 32 bar 

Toleràncies: 

‐ Toleràncies dimensionals: 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

¦ Tub  ¦Diàmetre ¦  Gruix    ¦  Ovalitat    ¦Excentricitat ¦Llargària  ¦ 

¦      ¦exterior ¦  paret    ¦              ¦(gruix mínim  ¦           ¦ 

¦      ¦ teòric  ¦           ¦              ¦   puntual)   ¦           ¦ 
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¦      ¦  (mm)   ¦  (mm)     ¦              ¦    (mm)      ¦  (mm)     ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦      ¦         ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦ 1/8" ¦ ± 0,4   ¦  ‐ 0,25   ¦  9,8 ‐ 10,6  ¦   >=1,75     ¦   6%      ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦ 1/4" ¦ ‐ 0,3   ¦  ‐ 0,3    ¦ 13,2 ‐ 14    ¦   >=2        ¦   6%      ¦ 

 

¦‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦      ¦ + 0,3   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦ 3/8" ¦ ‐ 0,5   ¦  ‐ 0,3    ¦ 16,7 ‐ 17,5  ¦   >=2        ¦   6%      ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦ 1/2" ¦ ‐ 0,3   ¦  ‐ 0,3    ¦   21 ‐ 21,8  ¦   >=2,3      ¦   6%      ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦      ¦         ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦ 3/4" ¦ ± 0,4   ¦  ‐ 0,3    ¦ 26,5 ‐ 27,3  ¦   >=2,3      ¦   6%      ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦  1"  ¦ ‐ 0,4   ¦  ‐ 0,4    ¦ 33,3 ‐ 34,2  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦1"1/4 ¦ ‐ 0,4   ¦  ‐ 0,4    ¦   42 ‐ 42,9  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦1"1/2 ¦ ‐ 0,4   ¦  ‐ 0,4    ¦ 47,9 ‐ 48,8  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦  2"  ¦ ‐ 0,6   ¦  ‐ 0,5    ¦ 59,7 ‐ 60,8  ¦   >=3,2      ¦   6%      ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
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¦2"1/2 ¦ ‐ 0,8   ¦  ‐ 0,5    ¦ 75,3 ‐ 76,6  ¦   >=3,2      ¦   6%      ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦      ¦ + 0,6   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

 

¦  3"  ¦ ‐ 0,9   ¦  ‐ 0,5    ¦   88 ‐ 89,5  ¦   >=3,5      ¦   6%      ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦      ¦ + 0,7   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦  4"  ¦ ‐ 1,2   ¦  ‐ 0,6    ¦113,1 ‐ 115   ¦   >=4        ¦   6%      ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦      ¦ + 1,1   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦  5"  ¦ ‐ 1,2   ¦  ‐ 0,6    ¦138,5 ‐ 140,8 ¦   >=4,2      ¦   6%      ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦      ¦ + 1,4   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 

¦  6"  ¦ ‐ 1,2   ¦  ‐ 0,6    ¦163,9 ‐ 166,5 ¦   >=4,2      ¦   6%      ¦ 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 

Emmagatzematge:  En  llocs  protegits  contra  els  impactes.  S'han  d'apilar 
horitzontalment i paral∙lelament sobre superfícies planes. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

*DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium‐weight suitable for screwing. 
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1.10 materials per a equipaments fixos 

1.10.1equipaments per a personal, oficines i magatzems d'obra 

1.10.1.1mòduls prefabricats 

 

ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BQU1521A,BQU15Q0A,BQU1A20A,BQU1H23A. 

 

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

‐ Mòdul de sanitaris amb instal∙lació elèctrica i de lampisteria 

‐ Mòdul de vestidors amb instal∙lació elèctrica 

‐ Mòdul de menjador amb instal∙lació elèctrica i de lampisteria 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les  instal∙lacions  provisionals  del  personal  d’obra  s’adaptaran  a  les  característiques 
especificades  als  articles  15  i  ss  del  RD  1627/97,  de  24  d’octubre,  relatiu  a  les 
Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció. 

Els materials  utilitzats  en  paviment,  parament  i  sostre  han  de  ser  continus,  llisos  i 
impermeables, fàcilment netejables. 

Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 

Els  elements  subministrats  han  de  complir  l'establert  en  el  seu  plec  de  condicions 
corresponent. 

L'espai  interior  i  els  compartiments  existents,  en  el  seu  cas,  han  de  tenir  les 
característiques i dimensió suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la 
funció a la que van destinats, pel número d'usuaris previst i situar el mobiliari necessari 

 

MÒDUL DE SANITARIS: 

Ha d'estar format per: 

‐ Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 

‐ Revestiment de parets amb tauler fenòlic 

‐ Paviment de lamel∙les d'acer galvanitzat 
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‐  Instal∙lació de  lampisteria amb  lavabo  col∙lectiu amb  tres aixetes, plaques  turques, 
dutxes, mirall i complements de bany 

‐ Instal∙lació elèctrica 

Ha  de  tenir  compartiments  individuals  tancats  per  a  allotjar  les  dutxes  i  plaques 
turques. 

Alçària sostre:  >= 2,3 m 

MÒDUL DE VESTIDORS: 

Ha d'estar format per: 

‐ Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 

‐ Revestiment de parets amb tauler fenòlic 

‐  Paviment  de  lamel∙les  d'acer  galvanitzat  amb  aïllament  de  fibra  de  vidre  i  tauler 
fenòlic 

‐ Instal∙lació elèctrica 

Alçària sostre:  >= 2,3 m 

MÒDUL DE MENJADOR: 

Ha d'estar format per: 

‐ Plafó d'acer lacat i aïllament 

‐ Revestiment de parets amb tauler fenòlic 

‐  Paviment  de  lamel∙les  d'acer  galvanitzat  amb  aïllament  de  fibra  de  vidre  i  tauler 
fenòlic 

‐ Instal∙lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 

‐ Instal∙lació elèctrica 

La instal∙lació elèctrica ha de constar de: 

‐ Un punt de llum 

 

‐ Un interruptor 

‐ Endolls 

‐ Protecció diferencial 

Alçària sostre:  >= 2,6 m 

Gruix aïllament:  >= 35 mm 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament:  Amb  les  proteccions  necessàries  perquè  arribi  a  l'obra  en  les 
condicions exigides. 

Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Real  Decreto  1215/1997,  de  18  de  julio  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 

Orden  de  7  de  junio  de  1973,  por  la  que  se  aprueba  la  norma  tecnológica  NTE‐
IFF/1973, "Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA." 

Orden  de  9  de  marzo  de  1971  por  la  que  se  aprueba  la  Ordenanza  General  de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

Real  Decreto  486/1997,  de  14  de  abril,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden  de  28  de  agosto  de  1970  (trabajo)  por  la  que  se  aprueba  la Ordenanza  de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

Orden de 20 de mayo de 1952, por  la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
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Convenio OIT número 62 de 23 de  junio de 1937. Prescripciones de  seguridad en  la 
indústria de la edificación 

 

1.10.1.2mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra 
 
 
ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU22303,BQU25500,BQU25700,BQU27900,BQU2AF02,BQU2E002,BQU2GF00. 
 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
‐ Armari metàl∙lic individual amb doble compartiment interior 
‐ Banc de fusta per a 5 persones 
‐ Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
‐ Nevera elèctrica 
‐ Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
‐ Recipient per a recollida d'escombraries 
ARMARI METÀL∙LIC: 
Ha de estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
 
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia 
d'emprimació. 
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions:  60 x 45 cm 
NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
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Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les 
condicions exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense 
contacte directe amb el terra. 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

1.10.1.3equipament mèdic 
 
 
ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
 
BQUA1100,BQUAP000,BQUAM000. 
 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
‐ Farmaciola d'armari 
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‐ Farmaciola portàtil d'urgència 
‐ Material sanitari per a assortir una farmaciola 
‐ Llitera metàl∙lica rígida amb base de lona, per a salvament 
‐ Manta de cotó i fibra sintètica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat inmediatament el 
material utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
LLITERA METÀL∙LICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
MANTA: 
Dimensions:  110 x 210 cm 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 
intempèrie. 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

2. ELEMENTS COMPOSTOS 

2.1. elements compostos bàsics 

2.1.1 formigons sense additius 

2.1.1.1formigons sense additius, amb ciments portland amb addicions 
 
 
ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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D060P021. 
 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i 
additius, en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport 
han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83‐313): 
‐ Consistència seca:  0 ‐ 2 cm 
‐ Consistència plàstica:  3 ‐ 5 cm 
‐ Consistència tova:  6 ‐ 9 cm 
‐ Consistència fluida:  10 ‐ 15 cm 
Relació aigua‐ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació 
ha de complir: 
‐ Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
‐ Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
‐ Assentament en el con d'Abrams: 
     ‐ Consistència seca:  Nul∙la 
     ‐ Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
     ‐ Consistència fluida:  ± 20 mm 
 
CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 
5°C i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col∙locació del 
formigó, no pot ser superior a una hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el 
ciment i la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a 
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l'aigua abans d'introduir‐la a la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els 
granulats. 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
D0B ‐ ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
D0B2 ‐ ACER EN BARRES 
 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B27100. 
 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de 
formigó armat, elaborades a l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 
BARRES CORRUGADES: 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦    Ganxos i patilles     ¦ 
¦            ¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦  D < 20 mm ¦ D >= 20 mm  ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres 
corrugades. 
S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han 
de complir: 
‐ No han d'apareixer principis de fissuració. 
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‐ Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36‐831. 
 
2.‐ CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma 
mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions 
necessaries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 

3. PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 

3.1. Proteccions individuals i col.lectives en el treball 

3.1.1 Proteccions individuals 
 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES DEFINICIÓ: 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos 
riscos  que  puguin  amenaçar  la  seva  seguretat  o  la  seva  salut,  així  com  qualsevol 
complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

‐ Proteccions del cap 

‐ Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 

‐ Proteccions per a l’aparell auditiu 
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‐ Proteccions per a l’aparell respirarori 

‐ Proteccions de les extremitats superiors 

‐ Proteccions de les extremitats inferiors 

‐ Proteccions del cos 

‐ Protecció del tronc 

‐ Protecció per treball a la intempèrie 

‐ Roba i peces de senyalització 

‐ Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

‐  La  roba  de  treball  corrent  i  els  uniformes  que  no  estiguin  específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 

‐ Es equips dels serveis de socors i salvament 

‐  Els  EPI  dels  militars,  dels  policies  i  de  les  persones  dels  serveis  de 
manteniment de l’ordre 

‐ Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

‐ El material d’esport 

‐ El material d’autodefensa o de dissuasió 

‐ Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors 
de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el 
seu  ús,  sense  suposar  por  si  mateixos  o  ocasionar  riscos  addicionals  ni  molèsties 
innecessàries. A tal fi hauran de: 

‐ Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 

‐ Tenir en compte  les condicions anatòmiques  i  fisiològiques així com  l’estat 
de salut del treballador. 

‐ Adequar‐se al portador, després dels ajustaments necessaris. 

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests 
hauran de ser compatibles entre si  i mantenir  la seva eficàcia en relació amb el risc o 
riscos corresponents. 

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable 
de la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat 
als  treballadors,  organitzant,  si  és  necessari,  sessions  d’entrenament,  especialment 
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quan  es  requereixi  la  utilització  simultània  de  diversos  EPI,  amb  els  següents 
continguts: 

‐ Coneixement de com posar‐se i treure’s l’EPI 

‐ Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 

‐ Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 

‐  Interpretació  dels  pictogrames,  nivell  de  prestacions  i  etiquetatge 
proporcionat pel fabricant 

Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 

‐ La gravetat del risc 

‐ El temps o freqüència d’exposició al risc 

‐ Les condicions del lloc de treball 

‐ Les prestacions del propi EPI 

‐ Els riscos addicionals derivats de  la pròpia utilització de  l’EPI, que no hagin 
pogut evitar‐se 

L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es 
pugui  garantir  la  higiene  i  salut  dels  subsegüents  usuaris.  En  aquest  cas  s’han  de 
substituir les peces directament en contacte amb el cos de l’usuari i fer un tractament 
de rentat antisèptic. 

L’EPI  s’ha de  col∙locar  i  ajustar  correctament,  seguint  les  instruccions del  fabricant  i 
aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l’usuari. 

L’usuari amb antelació a  la utilització de  l’EPI haurà de comprovar  l’entorn en el qual 
ho ha d’utilitzar. 

L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès 
fer modificacions  i/o decoracions que redueixin  les característiques físiques de  l’EPI o 
anul∙lin o redueixin la seva eficàcia. 

L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Quan existeixi  risc de  caiguda o de projecció  violenta d’objectes o  topades  sobre el 
cap, serà perceptiva la utilització de casc protector. 

Comprendrà  la  defensa  del  crani,  cara,  coll  i  completarà  el  seu  ús,  la  protecció 
específica d'ulls i oïdes. 

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

     ‐ Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides 
i  llocs de treball situats en altura, obres d’encofrat  i desencofrat, muntatge  i 
instal∙lació de bastides i demolició 



ANNEX PLEC DE CTP.docx 
 

 

Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals. TM 
 Serra de Daró 

Pàgina 116 
 

     ‐  Treballs  en  ponts metàl∙lics,  edificis  i  estructures metàl∙liques  de  gran 
altura, pals,  torres, obres  i muntatges metàl∙lics, de caldereria  i conduccions 
tubulars 

     ‐ Obres en foses, rases, pous i galeries 

     ‐ Moviments de terra i obres en roca 

     ‐ Treballs en explotacions de  fons, en canteres, explotacions a cel obert  i 
desplaçament de runes 

     ‐ Utilització de pistoles per a fixar claus 

     ‐ Treballs amb explosius 

     ‐  Activitats  en  ascensors,  mecanismes  elevadors,  grues  i  mitjans  de 
transport 

     ‐ Manteniment d’obres i instal∙lacions industrials 

Als  llocs de  treball on existeixi  risc d’enganxada de  cabells, per  la  seva proximitat  a 
màquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i 
ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o 
altres mitjans adequats, eliminant‐se els llaços, cintes i adorns sortints. 

Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori 
l’ús  de  cobriment  de  caps  o  passamuntanyes,  tipus  mànega  elàstica  de  punt, 
adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de  l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant  la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 

Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 

‐ Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  

‐ Acció de pols i fums. 

‐ Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

‐ Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

‐ Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

‐ Enlluernament 

S’han de tenir en compte els aspectes següents: 

‐  Quan  es  treballi  amb  vapors,  gasos  o  pols  molt  fina,  hauran  de  ser 
completament tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti‐
entelat 
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‐  En  els  casos  d’ambients  agressius  de  pols  grossa  i  líquids,  seran  com  els 
anteriors,  però  portaran  incorporats  botons  de  ventilació  indirecta  o  tamís 
antiestàtic 

‐  En  els  demés  casos  seran  de muntura  de  tipus  normal  i  amb  proteccions 
laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 

‐ Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb 
el visor de policarbonat o acetat transparent. 

‐ En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser 
de reixeta metàl∙lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. 

Les  ulleres  i  altres  elements  de  protecció  ocular  es  conservaran  sempre  nets  i 
s'adequaran protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats 
per diferents persones. 

Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

‐ Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 

‐ Treballs de perforació i burinat 

‐ Talla i tractament de pedres 

‐ Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 

‐ Utilització de maquinària que generen encenalls curts 

‐ Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 

‐ Treball amb raig projector d’abrasius granulars 

‐  Manipulació  o  utilització  de  productes  àcids  i  alcalins,  desinfectants  i 
detergents corrosius 

‐ Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 

‐ Activitats en un entorn de calor radiant 

‐ Treballs que desprenen radiacions 

‐ Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà  d’estar  construït  amb  material  absolutament  aïllant  i  el  visor  lleugerament 
enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant  (l'amiant  i  teixits  asbèstics  estan  totalment  prohibits),  amb  un  visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 

Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada 
"Caixó de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, 
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sent  retràctil  el  fosc,  per  a  facilitar  la  picada  de  l'escòria,  i  fàcilment  recanviables 
ambdós. 

No tindran cap part metàl∙lica a  l’exterior, amb  la fi d'evitar els contactes accidentals 
amb la pinça de soldar. 

Als  llocs  de  soldadura  elèctrica  que  es  necessiti  i  als  de  soldadura  amb  gas  inert 
(Nertal), es faran servir les pantalles de cap de tipus regulables. 

Característiques dels vidres de protecció: 

 ‐ Quan al treball a realitzar existeixi risc d’enlluernament, les ulleres seran de 
color o portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient 

 ‐ En el  sector de  la  construcció, per a  la  seva  resistència  i  impossibilitat de 
rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el 
de  reixeta  metàl∙lica  d’acer,  tipus  sedàs,  tradicional  de  les  ulleres  de 
picapedrer 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 

Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

‐ Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 

‐ Treballs de percussió 

‐ Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 

Quan el nivell de  soroll a un  lloc o àrea de  treball  sobrepassi el marge de  seguretat 
establert  i  en  tot  cas,  quan  sigui  superior  a  80  Db‐A,  serà  obligatori  la  utilització 
d'elements o  aparells  individuals de protecció  auditiva,  sense perjudici de  les mides 
generals d'aïllament i insonorització que calgui adoptar. 

Pels  sorolls  de  molt  elevada  intensitat,  es  dotarà  als  treballadors  que  hagin  de 
suportar‐los, d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 

Quan  el  soroll  sobrepassi  el  llindar  de  seguretat  normal  serà  obligatori  l'ús  de  taps 
contra soroll, de goma, plàstic, cera mal∙leable o cotó. 

Les  proteccions  de  l’aparell  auditiu  poden  combinar‐se  amb  les  del  cap  i  la  cara, 
verificant la compatibilitat dels diferents elements. 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 

Els  mitjans  de  protecció  de  l’aparell  respiratori  es  seleccionaran  en  funció  dels 
següents riscos: 

‐ Pols, fums i boires 

‐ Vapors metàl∙lics i orgànics 

‐ Gasos tòxics industrials 
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‐ Monòxid de carboni 

‐ Baixa concentració d’oxigen respirable 

‐ Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, 
quan puguin existir riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen 

‐ Treballs de  revestiment de  forns, cubilots o culleres  i calderes, quan pugui 
desprendre’s pols 

‐ Pintura amb pistola sense ventilació suficient 

‐  Treballs  en  pous,  canals  i  altres  obres  subterrànies  de  la  xarxa  de 
clavegueram 

‐  Treballs  en  instal∙lacions  frigorífiques  o  amb  condicionadors,  en  les  que 
existeixi un risc de fuites del fluid frigorífic 

L'ús  de  caretes  amb  filtre  s'autoritzarà  sols  quan  estigui  garantida  a  l’ambient  una 
concentració mínima  del  20%  d'oxigen  respirable,  en  aquells  llocs  de  treball  en  els 
quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 

Els  filtres mecànics  s’hauran  de  canviar  amb  la  freqüència  indicada  pel  fabricant,  i 
sempre que el seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres 
químics  seran  reemplaçats  després  de  cada  ús,  i  si  no  s'arriben  a  fer‐se  servir,  a 
intervals que no sobrepassin l'any. 

Sota  cap  concepte  se  substituirà  l'ús  de  la  protecció  respiratòria  homologada 
adequada al risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució “tradicional”. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les 
següents activitats: 

‐ Treballs de soldadura 

‐ Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 

‐ Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 

‐ Treballs amb risc elèctric 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets  seleccionats  per  prevenir  els  riscos  existents  i  per  evitar  la  dificultat  de 
moviments al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat 
al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl∙lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma  indeleble el voltatge màxim pel qual 
han estat fabricats. 
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Com  a  complement,  si  procedeix,  es  faran  servir  cremes  protectores  i  guants  tipus 
cirurgià. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per  a  la  protecció  dels  peus,  en  els  casos  que  s'indiquin  seguidament,  es  dotarà  al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 

‐ Calçat de protecció i de seguretat: 

‐ Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 

‐ Treballs en bastides 

‐ Obres de demolició d’obra grossa 

‐  Obres  de  construcció  de  formigó  i  d’elements  prefabricats  que  incloguin 
encofrat i desencofrat 

‐ Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 

‐ Construcció de sostres 

‐ Treballs d’estructura metàl∙lica 

‐ Treballs de muntatge i instal∙lacions metàl∙lics 

‐ Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

‐ Treballs de transformació de materials lítics 

‐ Manipulació i tractament de vidre 

‐ Revestiment de materials termoaïllants 

‐ Prefabricats per a la construcció. 

‐ Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 

‐ Construcció de sostres 

‐ Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

‐ Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

‐ Polaines, calçat  i cobriment de calçat per poder desfer‐se’n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió: 

‐ Soldadors 

En  treballs  en  risc  d'accidents mecànics  als  peus,  serà  obligatori  l'ús  de  botes  de 
seguretat  amb  reforços metàl∙lics  a  la  puntera,  que  estarà  tractada  i  fosfatada  per 
evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de  sola de  cautxú, neoprè o poliuretà,  cuir especialment    tractat  i  s’haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
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La  protecció  davant  l'aigua  i  la  humitat,  s'efectuarà  amb  botes  altes  de  PVC,  que 
hauran  de  tenir  la  puntera metàl∙lica  de  protecció mecànica  per  a  la  realització  de 
treballs en moviments de terres i realització d'estructures o enderrocs. 

Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant 
sense cap element metàl∙lic. 

En aquelles operacions que  les espurnes resultin perilloses,  la tanca permetrà desfer‐
se’n ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 

Sempre que  les condicions de  treball ho  requereixin,  les soles seran antilliscants. Als 
llocs  que  existeixi  un  alt  grau  de  possibilitat  de  perforacions  de  les  soles  per  claus, 
encenalls, vidres, etc. serà recomanable  l'ús de plantilles d'acer  flexible sobre el bloc 
del pis de  la sola, simplement col∙locades a  l’interior o  incorporades en el calçat des 
d’origen. 

La protecció de  les extremitats  inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb  l'ús 
de polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug. 

En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims 
de defensa davant d’aquestes. 

PROTECCIONS DEL COS: 

En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu 
l’ús de cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada,  seran  seleccionats en  funció 
de les següents activitats: 

‐ Treballs en bastides 

‐ Muntatge de peces prefabricades 

‐ Treballs en pals i torres 

‐ Treballs en cabines de grues situades en altura 

Aquests cinturons compliran les següents condicions: 

‐  Es  revisaran  sempre  abans  del  seu  ús,  i  es  llençaran  quan  tinguin  talls, 
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos 
humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació 
sigui superior als 4 anys 

‐ Aniran previstos d'anelles per on passaran  la  corda  salvacaigudes, que no 
podran anar subjectes mitjançant reblons 

‐ La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre 
de 12 mm 

‐ Queda prohibit per aquest fi el cable metàl∙lic, tant pel risc de contacte amb 
línies elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
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‐ La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 

Es  vigilarà  de manera  especial,  la  seguretat  de  l'ancoratge  i  la  seva  resistència.  La 
llargària de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 

El cinturó, si bé pot fer‐se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el 
temps que persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada 
usuari amb rebut signat per part del receptor. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de 
les activitats: 

‐ Peces i equips de protecció: 

‐  Manipulació  o  utilització  de  productes  àcids  i  alcalins,  desinfectants  i 
detergents corrosius 

‐ Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes  i en ambient 
calent 

‐ Manipulació de vidre pla 

‐ Treballs de rajat de sorra 

‐ Treballs en cambres frigorífiques 

‐ Roba de protecció anti‐inflamable: 

‐ Treballs de soldadura en locals exigus 

‐ Davantals antiperforants: 

‐ Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan  la fulla hagi d’orientar‐se 
cap el cos. 

‐  Davantals  de  cuiro  i  altres  materials  resistents  a  partícules  i  guspires 
incandescents: 

‐ Treballs de soldadura. 

‐ Treballs de forja. 

‐ Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 

Els  equips  protectors  integral  pel  cos  davant  de  les  inclemències meteorològiques 
compliran les següents condicions: 

‐ Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 

‐ Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 

‐ Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 

‐ Facilitat de ventilació 
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La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu 
és recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els  equips  protectors  destinats  a  la  seguretat‐senyalització  de  l’usuari  compliran  les 
següents característiques: 

‐ Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 

‐ Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 

‐ Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 

‐ Facilitat de ventilació 

‐ Que siguin visibles a temps pel destinatari 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans  de  protecció  personal  a  les  immediacions  de  zones  en  tensió  elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

‐ Treballs de muntatge elèctric 

‐ Treballs de manteniment elèctric 

‐ Treballs d’explotació i transport elèctric 

Els  operaris  que  hagin  de  treballar  en  circuits  o  equips  elèctrics  en  tensió  o  al  seu 
voltant, faran servir roba sense accessoris metàl∙lics. 

Faran  servir  pantalles  facials  dielèctriques,  ulleres  fosques  de  3  DIN,  casc  aïllant, 
granota resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines 
dielèctriques i bosses per al trasllat. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es  reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran  i es  col∙locaran en el  lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran  en  compartiments  amplis  i  secs,  amb  temperatures  compreses 
entre 15 i 25ºC. 

Els  estocs  i  les  entregues  estaran  documentades  i  custodiades,  amb  justificant  de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 

La vida útil dels EPI és  limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 
l’ús,  com a  la  seva  caducitat, que vindrà  fixada pel  termini de validesa establert pel 
fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb 
independència que hagi estat o no utilitzat. 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 



ANNEX PLEC DE CTP.docx 
 

 

Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals. TM 
 Serra de Daró 

Pàgina 124 
 

Es esurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 

Totes  les unitats d’obra  inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions  d’us  segures  durant  tot  el  temps  que  l’obra  les  necessiti,  i  el  seu 
desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es 
poden tornar a utilitzar. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

REAL DECRETO 773/1997 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual. 

REAL DECRETO 1407/1992 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual. 

REAL  DECRETO  159/1995  Real  Decreto  159/1995,  de  3  de  febrero,  por  el  que  se 
modifica  el  real  decreto  1407/1992,  de  20  de  noviembre,  por  el  que  se  regula  las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 
de protección individual. 

RESOLUCIÓN 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología, por  la que se actualiza el anexo  IV de  la Resolución de 18 de 
marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 

RESOLUCIÓN 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de 
Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril 
de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

3.1.2 Proteccions col.lectives 
 

 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Sistemes de Protecció Col∙lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats  de  forma  solidària,  destinat  a  l’apantallament  i  interposició  física,  que 
s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o 
reduir  les  conseqüències  del  contacte  amb  les  persones  o  els  béns  materials 
circumdants, susceptibles de protecció. 

S’han considerat els tipus de protecció següents: 

‐ Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 

‐ Protecció de forats verticals amb vela de lona 
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‐ Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 

‐ Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 

‐ Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o 
taulers de fusta 

‐ Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 

‐  Protecció  de  zones  inferiors  de  la  caiguda  d’objectes  amb  suports  amb 
mènsula i xarxes 

‐ Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre 
de fusta 

‐ Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i 
xarxa de seguretat 

‐ Protecció de talús amb malla metàl∙lica i làmina de polietilè 

‐  Protecció  de  projeccions  per  voladures  amb  matalàs  de  xarxa  ancorada 
perimetralment 

‐ Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 

‐ Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 

‐ Barana de protecció a la coronació d’una excavació 

‐ Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 

‐ Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 

‐ Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 

‐ Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 

‐  Passadís  de  protecció  front  a  caigudes  d’objectes,  amb  sostre  i  laterals 
coberts 

‐ Marquesines  de  protecció  front  a  caigudes  d’objectes,  amb  estructura  i 
plataforma 

‐ Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i 
malla 

‐ Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 

‐ Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 

‐ Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 

‐  Comporta  basculant  per  a  càrrega  i  descàrrega  de materials  ancorada  als 
sostres 

‐ Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 

‐ Anellat per a escales de ma 
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‐ Marquesina de protecció accés aparell elevadors 

‐ Pont volant metàl∙lic amb plataforma de treball en voladís 

‐ Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 

‐ Pantalla de protecció front al vent 

‐ Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 

‐ Elements de protecció en l’ús de maquinaria 

‐ Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 

CONDICIONS GENERALS: 

Els SPC s’instal∙laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per 
als treballadors exposats a  l’energia fora de control protegides pel SPC,  i pels usuaris 
d’Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 

Han d’instal∙lar‐se  i utilitzar‐se de  forma que no puguin  caure, bolcar o desplaçar‐se 
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 

Han d’estar muntats  tenint en compte  la necessitat d’espai  lliure entre els elements 
mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de 
poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a 
utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 

Els  SPC  s’han  d’utilitzar  només  per  les  operacions  i  a  les  condicions  indicades  pel 
projectista  i el fabricant del mateix. Si  les  instruccions d’us del fabricant o projectista 
del SPC indiquen la necessitat d’utilitzar algun EPI per a la realització d’alguna operació 
relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar‐lo en fer aquestes operacions. 

Quan  s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin  ser protegits 
totalment,  s’hauran  d’adoptar  les  precaucions  i  utilitzar  proteccions  individuals 
apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles. 

Els  SPC  deixaran  d’utilitzar‐se  si  es  deterioren,  trenquen  o  pateixen  altres 
circumstàncies que comprometin la eficàcia de la seva funció. 

Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un 
element perillós,  l’operació haurà de realitzar‐se amb els mitjans auxiliars adequats  i 
que garanteixin una distància de seguretat suficient. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Protecció  provisional  dels  buits  verticals  i  perímetre  de  plataformes  de  treball, 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior 
a 2 m. 

Ha d’estar constituïda per: 

‐ Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
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‐  Passamans  superior  horitzontal,  a  1  m.  d’alçada,  sòlidament  ancorat  al 
muntant. 

‐ Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o 
xarxa  electrosoldada),  rigiditzat  perimetralment,  amb  una  llum màxima  de 
retícula 0,15 m. 

‐ Entornpeu de 15 ‐ 20 cm d’alçada. 

El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements 
entre si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una 
empenta frontal de 150 kp/m. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 
1263  ‐  1,  col∙locats  amb  el  seu  costat  menor  (7  m)  en  sentit  vertical,  suportats 
superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de 
la que està en construcció. 

Lateralment  les  xarxes  han  d’estar  unides  amb  cordó  de  poliamida  de  6  mm  de 
diàmetre. 

La xarxa ha de fer una bossa per sota de  la planta  inferior, per tal que una persona u 
objecte que caigués no es dones un cop amb l’estructura. 

Les cordes de fixació  inferiors  i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 
12 mm de diàmetre. 

La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 

La  distància  entre  els  pescants  ha de  ser  la  indicada  pel  fabricant,  i  de  2,5 m  si no 
existís  cap  indicació. Han d’estar  fixades  verticalment a dues plantes  inferiors,  i a  la 
planta que protegeix, amb peces d’acer encastades als sostres. 

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 

S’han de protegir els accessos o passos a  l’obra,  i  les zones perimetrals de  la mateixa 
de les possibles caigudes d’objectes des de les plantes superiors o la coberta. 

L’estructura de protecció ha de ser adequada a  la màxima alçada possible de caiguda 
d’objectes  i  al  pes màxim  previsible  d’aquests  objectes.  L’impacte  previst  sobre  la 
protecció no haurà de produir una deformació que pugui afectar a  les persones que 
estiguin per sota de la protecció. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són 
les adequades al  risc que es vol prevenir,  i que  la  seva  instal∙lació no  representa un 
perill per a tercers. 

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar‐se seguint les instruccions del 
projectista, fabricant i/o subministrador. 
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Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 
adequades a l’operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per 
a la seguretat dels treballadors. 

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC 
que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després 
d’haver aturat l’activitat. 

Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 

S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions  i del temps de col∙locació dels SPC  i 
dels  seus  components,  per  tal  de  no  sobrepassar  la  seva  vida  útil,  d’acord  amb  les 
instruccions del fabricant. 

Els  SPC  que  es  retirin  de  servei  hauran  de  romandre  amb  els  seus  components 
d’eficàcia  preventiva  o  hauran  de  prendre’s  les  mesures  necessàries  per  a 
impossibilitar el seu ús. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Durant  el muntatge  i  desmuntatge,  els  operaris  hauran  d’estar  protegits  contra  les 
caigudes  d’alçada  mitjançant  proteccions  individuals,  quan  a  causa  al  procés,  les 
baranes perdin la funció de protecció col∙lectiva. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

No es pot instal∙lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa 
resti a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la 
xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre 
en construcció per sobre del terra). 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 

Totes  les unitats d’obra  inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions  d’us  segures  durant  tot  el  temps  que  l’obra  les  necessiti,  i  el  seu 
desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es 
poden tornar a utilitzar. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

REAL  DECRETO  1215/1997  Real  Decreto  1215/1997,  de  18  de  julio  por  el  que  se 
establecen  las disposiciones mínimas de  seguridad y  salud para  la utilización por  los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

REAL DECRETO 1435/1992 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se 
dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a 
la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
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REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  de  salud  en  las  obras  de 
construcción. 

REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica 
el  Real  Decreto  1435/1992,  de  27  de  noviembre,  relativo  a  las  disposiciones  de 
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 

REAL  DECRETO  486/1997  Real  Decreto  486/1997,  de  14  de  abril,  por  el  que  se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por  la que se aprueba  la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por  la que se aprueba  la 
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento 
de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 

CONVENIO  OIT  62/1937  Convenio  OIT  número  62  de  23  de  junio  de  1937. 
Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 

UNE‐EN  1263‐2:2004 Redes  de  seguridad.  Parte  2: Requisitos  de  seguridad  para  los 
límites de instalación.  

3.2. ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

3.2.1 Moviments de terres 

3.2.1.1 Excavacions de rases i pous 
 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ:  

Conjunt d'operacions per obrir  rases  i pous de  fonaments, o de pas d’instal∙lacions, 
realitzades  amb mitjans mecànics  o manuals,  de  forma  contínua  o  realitzades  per 
dames. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

‐ Preparació de la zona de treball 

‐ Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació 

‐ Replanteig de  la zona a excavar  i determinació de  l’ordre d’execució de  les 
dames si és el cas 

‐ Excavació de les terres 
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‐ Càrrega de  les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a  la 
vora de la rasa, segons indiqui la partida d’obra 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té 
un assaig SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora 
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera  terreny no classificat, des del capaç de ser  foradat amb pala, que  té un 
assaig SPT < 20,  fins al  capaç de  ser  foradat amb màquina o escarificadora  (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té 
un rebot a l'assaig SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el 
seu defecte, les que determini la DF 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

Les rampes d'accés han de tenir les característiques següents: 

‐ Amplària:  >= 4,5 m 

‐ Pendent: 

     ‐ Trams rectes:  <= 12% 

     ‐ Corbes:  <= 8% 

     ‐ Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

‐ El talús ha de ser fixat per la DF 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats 
han de quedar reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF 

Toleràncies d'execució: 

‐ Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

‐ Planor:  ± 40 mm/m 

‐ Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

‐ Nivells:  ± 50 mm 
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‐ Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de  servei públic que puguin  resultar  afectats per  les 
obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
DF 

En terrenys cohesius  l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans 
de reblir. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF L'estrebada ha 
de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni 
algun dels casos següents: 

‐ S'hagi de treballar a dins 

‐  Es  treballi  en  una  zona  immediata  que  pugui  resultar  afectada  per  una 
possible esllavissada 

‐ Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han 
de referir totes les lectures topogràfiques. 

S'ha  de  preveure  un  sistema  de  desguàs  per  tal  d'evitar  acumulació  d'aigua  dins 
l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar‐la. 

S'han de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la degradació del terreny del 
fons de l'excavació en l'interval entre l'excavació i l'execució de l'obra posterior. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
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En  cas  d'imprevistos  (terrenys  inundats,  olors  de  gas,  restes  de  construccions,  etc.) 
s'han de suspendre els treballs i avisar la DF 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de  l'excavació sense  l'autorització expressa 
de la DF 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació  de  càrrega  s'ha  de  fer  amb  les  precaucions  necessàries  per  a  aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients. 

S'ha de complir  la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat  i salut  i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar‐les. 

L'aportació de  terres per  a  correcció de nivells ha de  ser  la mínima possible, de  les 
mateixes existents i de compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar  i reconduir 
els corrents d'aigua interns, en els talussos. 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3  de  volum  excavat  segons  les  especificacions  de  la DT,  amidat  com  a  diferència 
entre  els  perfils  transversals  del  terreny  aixecats  abans  de  començar  les  obres  i  els 
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni 
la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir‐lo. 

Inclou  la  càrrega,  allisada  de  talussos,  esgotaments  per  pluja  o  inundació  i  quantes 
operacions facin falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt  i  les  zones on han d'anar  les  terres,  la  seva  creació,  i  la  seva eliminació,  si 
s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat 
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*PG  3/75  Orden  de  6  de  febrero  de  1976  por  la  que  se  aprueba  el  Pliego  de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

*PG 3/75 MOD 2 Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 
104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

*PG  3/75 MOD  6 Orden  FOM/1382/2002  de  16  de mayo,  por  la  que  se  actualizan 
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
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carreteras  y  puentes  relativos  a  la  construcción  de  explanaciones,  drenajes  y 
cimentaciones. 

RSM 1985 Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

RSM  ITC MIE  SM  10.0.01 Orden de  20 de marzo de  1986  por  el que  se  aprueba  la 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas 
de Seguridad Minera aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril 

3.2.1.2 Reblert, estesa i piconatge de terres i granulats 
 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ:  

Operació de reblert i estesa amb material adequat en zones prèviament excavades. 

S'han considerat els tipus següents: 

‐ Terraplenat i piconatge amb terres adequades 

‐ Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Terraplenat i piconatge: 

‐ Preparació de la zona de treball 

‐ Situació dels punts topogràfics 

‐ Terraplenat 

‐ Compactació de les terres, en el seu cas 

TERRAPLENAT I PICONATGE: 

Conjunt  d'operacions  d'estesa  i  compactació  de  terres  adequades,  per  a  aconseguir 
una plataforma amb terres superposades. 

Les  terres  s'han  d'estendre  per  tongades  successives  sensiblement  paral∙leles  a  la 
rasant final. 

El gruix de  la  tongada ha de  ser uniforme  i ha de permetre  la  compactació prevista 
d'acord amb els mitjans que s'utilitzin. 

Les  terres  que  s'utilitzin  han  de  complir  les  especificacions  fixades  en  el  plec  de 
condicions corresponent. 

En  tota  la  superfície  s'ha  d'arribar,  com  a  mínim,  al  grau  de  compactació  previst 
expressat com a percentatge sobre  la densitat màxima obtinguda en  l'assaig Pròctor 
Modificat (UNE 103501). 
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CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 

S'han de suspendre els  treballs en cas de pluja o quan  la  temperatura ambient sigui 
inferior a: 

‐ 0°C en reblert o estesa de grava 

‐ 2°C en terraplenat amb terres adequades 

S'han de mantenir els pendents  i els dispositius de drenatge necessaris per  a evitar 
entollaments. 

A  les vores amb estructures de contenció  la compactació s'ha de fer amb piconadora 
manual (picadora de granota). 

No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 

Després  de  pluges  no  s'ha  d'estendre  una  altre  tongada  fins  que  l'última  no  s'hagi 
eixugat. 

S'han de protegir els elements de serveis públics afectats per les obres. 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

3.2.2 Gestió de residus 

3.2.2.1 Càrrega  i  transport  de  terres  a  monodipòsit  o  centre 
autoritzat 

 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ:  

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, 
de terres, material d’excavació i residus de la construcció. 

S'han considerat els tipus següents: 

‐ Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l’excavació, 
dins de l'obra o entre obres, amb dúmper o mototragella o camió 

‐ Transport o càrrega  i transport de terres  i material procedent d'excavació a 
un a monodipòsit o centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió 
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CONDICIONS GENERALS: 

L'operació  de  càrrega  s'ha  de  fer  amb  les  precaucions  necessàries  per  a  aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 

El  trajecte  que  s'ha  de  recórrer  ha  de  complir  les  condicions  d'amplària  lliure  i  de 
pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

A L'OBRA: 

Transport  de  terres  i material  d'excavació  o  del  rebaix,  o  residus  de  la  construcció, 
entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de  les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir  les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE 
RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 

S'han  de  transportar  a  l'abocador  autoritzat  tots  els  materials  procedents  de 
l'excavació que la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El  transportista  ha  de  lliurar  un  certificat  on  s’indiqui  el  lloc  d’abocament,  la 
classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus 
que s’ha abocat. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El  transport  s'ha  de  realitzar  en  un  vehicle  adequat,  per  al material  que  es  desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant  el  transport  s'ha  de  protegir  el material  de manera  que  no  es  produeixin 
pèrdues en els trajectes utilitzats. 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

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 aquest plec, o qualsevol altre 
acceptat prèviament i expressament per la DF 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 

‐ Excavacions en terreny fluix: 15% 
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‐ Excavacions en terreny compacte: 20% 

‐ Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

ROCA: 

Es considera un increment per esponjament d'un 25%. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

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

DECRET 201/1994 Decret 201/1994, de 26 de  juliol, regulador dels enderrocs  i altres 
residus de la construcció. 

3.2.2.2 Disposició de residus a monodipòsit o centre autoritzaT 

 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ:  

Descàrrega  i emmagatzematge dels residus de  l’obra en un  lloc especialitzat, d’acord 
amb el tipus de residu. 

CONDICIONS GENERALS: 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en 
un  lloc adequat,  legalment autoritzat per al  tractament o emmagatzematge d’aquell 
tipus de residu. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La  manipulació  dels  materials  s’ha  de  fer  amb  les  proteccions  adequades  a  la 
perillositat del mateix. 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus 
de residu al centre corresponent. 

RUNA O RESIDUS INERTS: 

m3  de  volum  de  cada  tipus  de  residu  dipositat  a  l’abocador  o  centre  de  recollida 
corresponent. 

RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 

kg  de  pes  de  cada  tipus  de  residu  dipositat  a  l’abocador  o  centre  de  recollida 
corresponent. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

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



ANNEX PLEC DE CTP.docx 
 

 

Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals. TM 
 Serra de Daró 

Pàgina 137 
 

REAL DECRETO 108/1991 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención 
y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

DECRET 201/1994 Decret 201/1994, de 26 de  juliol, regulador dels enderrocs  i altres 
residus de la construcció. 

DECRET 161/2001 Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 
de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

DECRET 34/1996 Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus 
de Catalunya. 

DECRET 92/1999 Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 
de gener, pel qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 

3.3. PAVIMENTS 

3.3.1 Esglaons 

3.3.1.1 Esglaons provisionals 
 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ:  

Esglaó format amb peces metàl∙liques per a fer escales provisionals d’obra sobre lloses 
inclinades. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

‐ Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 

‐ Col∙locació de les peces fixades amb fixacions mecàniques 

‐ Retirada dels graons 

CONDICIONS GENERALS: 

L’esglaó acabat ha de ser estable i resistent a les càrregues previstes. 

L’esglaó ha d’estar horitzontal i a nivell. 

Les  peces  han  d’estar  recolzades  i  ben  fixades  al  suport,  amb  una  separació  entre 
esglaons regular. 

Toleràncies d’execució: 

‐ Planor:  ± 4 mm/m 

‐ Horitzontalitat:  ± 0,2% 

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés d’execució 
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UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

m d’esglaó amidat segons les especificacions de la DT, amb desmuntatge inclòs. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

3.4. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 

3.4.1 Barreres de seguretat 

3.4.1.1 Perfils longitudinals per a barreres de seguretat flexibles 
 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ:  

Perfil  longitudinal  flexible d'acer  galvanitzat de  secció doble ona de  característiques 
AASHO  per  a  barreres  de  seguretat,  col∙locats  sobre  suports  en  la  seva  posició 
definitiva. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

‐ Replanteig per al repartiment dels trams 

‐ Col∙locació i fixació dels trams 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar  fixat als suports  i a  les bandes dels costats per mitjà de cargols  i  femelles 
d'acer galvanitzat, d'acord amb les especificacions de la DT 

El conjunt de bandes no pot tenir més discontinuïtats que les indicades expressament 
a la DT, o les aprovades per la DF 

La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport. 

A  les unions,  les bandes s'han de sobreposar en sentit contrari al de  la circulació del 
carril al que protegeixen. 

L'alçada de la barrera ha de ser la indicada a la DT 

‐ Alçària:  ± 2 cm 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig. 

No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra. 

Les bandes només es poden tallar amb equip oxiacetilènic a taller. El tall s'ha de polir 
amb pedra d'esmeril. 

No és permès el tall amb arc elèctric, serra o cisalla. 
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Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat. 

La banda es pot corbar a l'obra fins un radi de 50 m. 

Per radis inferiors les bandes s'han de treballar a taller. 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària realment col∙locat d'acord amb les especificacions de la DT 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

3.4.1.2 Suports per a barreres de seguretat flexibles 
 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ:  

Suports per a barreres de seguretat flexibles. 

S'han considerat els tipus de suport següents: 

‐ Amb amortidors 

‐ Sense amortidors 

S'han considerat els tipus de col∙locació següents: 

‐ Clavat 

‐ Formigonat 

‐ Soldat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Col∙locat clavat: 

‐ Replanteig 

‐ Clavat del perfil 

Col∙locat formigonat: 

‐ Replanteig 

‐ Apuntalament provisional 

‐ Formigonat del dau 

‐ Retirada dels apuntalaments 

Col∙locat soldat: 

‐ Replanteig 
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‐ Soldat a la placa base 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar col∙locat a  la posició  indicada a  la DT, amb  les modificacions aprovades al 
replanteig per la DF 

L'alçada del suport per sobre del terreny ha de permetre  la col∙locació de  la banda o 
bandes a l'alçada sobre el ferm que indica la DT 

Ha de ser estable i capaç de rebre les empentes previstes a la DT sense deformacions. 

Toleràncies d'execució: 

‐ Replanteig:  ± 3 cm 

‐ Alçària:  ± 2 cm 

‐ Aplomat:  ± 1 cm/m 

AMB AMORTIDORS: 

Els amortidors han d'estar col∙locats a  la posició correcta, segons  les  indicacions de  la 
DT Les fixacions s'han de fer amb cargols d'acer galvanitzat. 

COL∙LOCAT CLAVAT: 

Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes 
a la DT 

COL∙LOCAT FORMIGONAT: 

El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva 
secció. 

Grandària mínima del dau de formigó:  30 x 30 x 30 cm 

COL∙LOCAT SOLDAT: 

El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil. 

Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una  longitud 
superior a 10 mm. 

La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de col∙locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la 
DF 

COL∙LOCAT CLAVAT: 

La maquinària  utilitzada  no  ha  de  produir  danys  ni  deformacions  al  perfil  ni  al  seu 
recobriment. 
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COL∙LOCAT FORMIGONAT: 

Abans d'executar la partida han d'estar fets els forats a terra. 

S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 40°C. 

El formigó s'ha d'utilitzar abans que comenci el seu adormiment. 

No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi 
una resistència de 30 kp/cm2. 

COL∙LOCAT SOLDAT: 

La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament. 

Les  soldadures  s'han  de  fer  protegides  de  la  pluja  i  humitats,  i  a  una  temperatura 
superior a 5°C. 

La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de 
qualitat estructural bàsica. 

La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim,  i ha de ser un cordó continu de 4 
mm de gruix. 

Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures. 

Després  d'executar  un  cordó  de  soldadura  i  abans  de  començar  el  següent  s'ha  de 
netejar l'escòria per mitjà de piqueta i raspall. 

Totes  les  soldadures  han  d'estar  fetes  d'acord  amb  la  NBE  EA‐95,  per  operaris 
qualificats per a fer el tipus de soldadura segons la UNE_EN 287‐1. 

L'ordre  i disposició dels cordons de soldadura han de ser els  indicats als articles 3.3, 
3.4, 3.5 de la NBE‐104/1966. 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat realment col∙locada a  l'obra d'acord amb  les especificacions de  la 
DT 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

3.4.1.3 Elements  longitudinals  mòbils  rígids  per  a  barreres  de 
seguretat 

 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ:  

Barreres rígides de protecció de trànsit rodat tipus New Jersey. 

S'han considerat els tipus següents: 
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‐ Barrera de peces prefabricades 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Peces prefabricades: 

‐ Replanteig 

‐ Col∙locació de les peces 

‐ Unió de les peces entre elles 

CONDICIONS GENERALS: 

La  barrera  s'ha  de  situar  a  la  posició  indicada  a  la  DT,  amb  les  modificacions 
expressament aprovades per la DF al replanteig. 

La base de recolzament ha de ser estable i resistent. 

No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació. 

Toleràncies d'execució: 

‐ Dimensions de la barrera:  Segons UNE 135‐111 

‐ Replanteig:  ± 3 cm 

‐ Ressalts entre trams:  ± 10 mm 

‐ Nivells:  ± 10 mm 

PREFABRICADA: 

Les  peces  de  formigó  han  d'estar  unides  amb  els  dispositius  subministrats  pel 
fabricant. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans d'executar  la partida ha d'estar  feta  la base, complint  les especificacions de  la 
DT 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

m de llargària realment col∙locat d'acord amb les especificacions de la DT 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias. 

*UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Materiales básicos y control de ejecución. 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE). 
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3.4.1.4 Elements auxiliars per a barreres de seguretat 

 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Peces especials per a barreres de seguretat. 

S'han considerat els elements següents: 

‐ Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles 

‐ Peça reflectora a dues cares per a barreres de seguretat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

‐ Replanteig 

‐ Col∙locació de l'element 

TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX: 

La peça  i  la barrera s'han de superposar de manera  inversa al sentit de circulació del 
carril al que protegeixen. 

La unió amb la barrera ha de coincidir amb un suport. 

PEÇA REFLECTORA: 

Ha d'estar col∙locada de manera que els conductors vegin  la cara vermella a  la  seva 
dreta i la blanca a la seva esquerra. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig. 

No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra. 

Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat. 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat realment col∙locada a  l'obra d'acord amb  les especificacions de  la 
DT 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

3.4.2 Senyalització horitzontal 
 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ:  
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Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 

S'han considerat les marques següents: 

‐ Marques longitudinals 

‐ Marques transversals 

‐ Marques superficials 

S'han considerat els tipus de marques següents: 

‐ Reflectants 

‐ No reflectants 

S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 

‐ Vials públics 

‐ Vials privats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

‐ Replanteig 

‐ Neteja i acondicionament del paviment 

‐ Aplicació de la pintura 

‐ Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 

CONDICIONS GENERALS: 

Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT 

Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 

El color de la marca ha de correspondre a la referència B‐118 de la UNE 48‐103. 

El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 

Dosificació de pintura:  720 g/m2 

Toleràncies d'execució: 

‐ Replanteig:  ± 3 cm 

‐ Dosificació de pintura i microesferes: ‐ 0%, + 12% 

MARQUES REFLECTANTS: 

Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 

CARRETERES: 

Relació de contrast marca/paviment (UNE 135‐200/1):  1,7 

Resistència al lliscament (UNE 135‐200/1):  >= 0,45 
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Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 

‐ Color blanc: 

‐ 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 

‐ 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 

‐ 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 

‐ Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 

Factor de luminància (UNE_EN 1436): 

‐ Color blanc: 

‐ Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 

‐ Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 

‐ Color groc:  >= 0,20 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 

No  s’iniciaran  obres  que  afectin  a  la  lliure  circulació  sense  haver  col∙locat  la 
corresponent  senyalització,  abalisament  i,  en  el  seu  cas,  defenses.  La  seva  forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma 
de Carreteres 8.3.‐ IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per 
a circulació vial. 

La  part  inferior  dels  senyals  estaran  a  1 m  sobre  la  calçada.  S’exceptua  el  cas  dels 
senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran 
col∙locar‐se sobre un pal solament, a la mínima altura. 

Els senyals i plafons direccionals, es col∙locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, 
mai inclinades. 

El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi 
de Circulació. 

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals 
d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul∙lada en quant sigui possible. 

Tota  senyalització  d’obres  que  exigeixi  l’ocupació  de  part  de  l’explanació  de  la 
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 

‐ Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 

‐ Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 

La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en  funció de  la visibilitat del  tram, de  la velocitat del  tràfic  i del número de 
senyals complementaris, que es necessitin col∙locar entre senyal  i barrera. Finalitzats 
els treballs hauran de retirar‐se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
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Per a aclarir, completar o  intensificar  la senyalització mínima, podrà afegir‐se, segons 
les circumstàncies, els següents elements: 

‐ Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de 
la màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa 
TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar‐se prèviament a la de perill 
“OBRES”. 

‐ Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR 
– 5, TR – 6, TR – 305). 

‐ Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 

‐ Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a 
la  resta  de  les  vies,  llevat  del  cas  d’ordenació  en  sentit  únic  alternatiu,  que  podrà 
rebaixar‐se a 40 km/h.  

L’ordenació  en  sentit  únic  “ALTERNATIU”  es  durà  a  terme  per  un  dels  següents 
sistemes: 

‐ Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, 
amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

‐  Ordenació  diürna  mitjançant  senyals  manuals  (paletes  o  discos),  si  els 
senyalitzadors  es  poden  comunicar  visualment  o mitjançant  radio  telèfon. 
Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 

‐ Mitjançant semàfor regulador. 

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant 
la nit,  la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar‐se 
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 

Quan per  la  zona de calçada  lliure puguin circular dues  files de vehicles  s’indicarà  la 
desviació  de  l’obstacle  amb  una  sèrie  de  senyals  TR  –  401  (direcció  obligatòria), 
inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell 
de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 

Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del 
trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 

La superfície on s'ha d'aplicar  la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits  i 
completament seca. 
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Si  la  superfície  a pintar és un morter o  formigó, no pot presentar eflorescències, ni 
reaccions alcalines. 

Si  la  superfície  on  s'ha  d'aplicar  la  pintura  és  llisa  i  no  té  prou  adherència  amb  la 
pintura, s'ha de fer un tractament per a donar‐li el grau d'adherència suficient. 

En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials 
utilitzats per al curat del formigó. 

Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, 
utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la 
DF 

S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 

m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la 
faixa al terreny. 

Aquesta  partida  inclou  les  operacions  auxiliars  de  neteja  i  acondicionament  del 
paviment a pintar. 

MARQUES SUPERFICIALS: 

m2  de  superfície  pintada,  d'acord  amb  les  especificacions  de  la  DT,  mesurant  la 
superfície circumscrita al conjunt de la marca pintada. 

Aquesta  partida  inclou  les  operacions  auxiliars  de  neteja  i  acondicionament  del 
paviment a pintar. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

VIALS PÚBLICS: 

*PG  3/75  Orden  de  6  de  febrero  de  1976  por  la  que  se  aprueba  el  Pliego  de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

8.2‐IC 1987 Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2‐IC Marcas 
Viales, de la Instrucción de carreteras. 

*UNE‐EN 1436:1998 Materiales para  señalización horizontal. Comportamiento de  las 
marcas viales aplicadas sobre la calzada. 

VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
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REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

8.3‐IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por  la que  se aprueba  la  Instrucción de 
Carreteras 8.3.‐IC: Señalización de Obras. 

3.4.3 Senyalització vertical 
 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni 
una  indicació o una obligació relativa a  la seguretat o  la salut en el treball mitjançant 
un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 

Principis generals: 

Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis 
generals: 

‐ La senyalització mai no elimina el risc. 

‐ Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat 
i protecció per part dels projectistes  i  responsables de  la  seguretat en  cada 
tall. 

‐  Els  destinataris  hauran  de  tenir  un  coneixement  adequat  del  sistema  de 
senyalització. 

‐ La  senyalització  indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en 
qui ho rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva.  

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

La  seva  forma,  suport,  colors,  pictogrames  i  dimensions  es  correspondran  amb  els 
establerts en el R.D. 485/1997, de 14 d’abril,  i estaran advertint, prohibint, obligant o 
informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 

En aquelles obres en  les quals  la  intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, 
hauran  de  col∙locar‐se  els  senyals  de  seguretat,  amb  llegendes  al  seu  peu  (senyal 
addicional), indicatives del seus respectius continguts. 

S’instal∙laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc 
o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’un risc general, en l’accés a la zona de risc. 

L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il∙luminat i serà fàcilment visible. 
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No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general 
enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar‐se a l’entrada de l’obra, té 
únicament la consideració de plafó indicatiu. 

Els  senyals hauran de  retirar‐se quan deixi d’existir  la  situació que  justificava el  seu 
emplaçament. 

No  s’iniciaran  obres  que  afectin  a  la  lliure  circulació  sense  haver  col∙locat  la 
corresponent  senyalització,  abalisament  i,  en  el  seu  cas,  defenses.  La  seva  forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma 
de Carreteres 8.3.‐ IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per 
a circulació vial. 

La  part  inferior  dels  senyals  estaran  a  1 m  sobre  la  calçada.  S’exceptua  el  cas  dels 
senyals “SENTIT PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran 
col∙locar‐se sobre un pal solament, a la mínima altura. 

Els senyals i plafons direccionals, es col∙locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, 
mai inclinats. 

El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi 
de Circulació. 

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals 
d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul∙lada en quant sigui possible. 

Tota  senyalització  d’obres  que  exigeixi  l’ocupació  de  part  de  l’explanada  de  la 
carretera, es composarà, com a mínim, dels següents elements: 

‐ Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 

‐ Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanada 

La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en  funció de  la visibilitat del  tram, de  la velocitat del  tràfic  i del número de 
senyals complementaris, que es necessitin col∙locar entre senyal  i barrera. Finalitzats 
els treballs hauran de retirar‐se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 

Per a aclarir, completar o  intensificar  la senyalització mínima, podrà afegir‐se, segons 
les circumstàncies, els següents elements: 

‐ Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de 
la màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa 
TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar‐se prèviament a la de perill 
“OBRES” 

‐ Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR 
– 5, TR – 6, TR – 305) 

‐ Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
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‐ Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a 
la  resta  de  les  vies,  llevat  del  cas  d’ordenació  en  sentit  únic  alternatiu,  que  podrà 
rebaixar‐se a 40 km/h. 

L’ordenació  en  sentit  únic  “ALTERNATIU”  es  durà  a  terme  per  un  dels  següents 
sistemes: 

‐ Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, 
amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

‐  Ordenació  diürna  mitjançant  senyals  manuals  (paletes  o  discos),  si  els 
senyalitzadors  es  poden  comunicar  visualment  o mitjançant  radio  telèfon. 
Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 

‐ Mitjançant semàfor regulador. 

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant 
la nit,  la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar‐se 
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 

Quan per  la  zona de calçada  lliure puguin circular dues  files de vehicles  s’indicarà  la 
desviació  de  l’obstacle  amb  una  sèrie  de  senyals  TR  –  401  (direcció  obligatòria), 
inclinades  a  45º  i  formant  en  planta  una  alineació  recta,  l’angle  de  la  qual  amb  el 
cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es  seguiran  les  recomanacions d’emmagatzematge  i  atenció,  fixats pel  fabricant  i  la 
D.G.T. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col∙locaran en 
el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 

S'emmagatzemaran  en  compartiments  amplis  i  secs,  amb  temperatures  compreses 
entre 15 i 25 ºC. 

Els  estocs  i  les  entregues  estaran  documentades  i  custodiades,  amb  justificant  de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur 
per l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència 
que hagin estat o no utilitzades. 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 

Unitat de quantitat instal∙lada a la obra d'acord amb la DT 

SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
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m de llargària mesurat segons especificacions de la DT 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

REAL  DECRETO  363/1995  Real  Decreto  363/1995,  de  10  de marzo,  por  la  que  se 
aprueba  el  reglamento  sobre  notificación  de  sustancias  nuevas  y  clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

8.3‐IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por  la que  se aprueba  la  Instrucción de 
Carreteras 8.3.‐IC: Señalización de Obras. 

ISO 3864‐84 Safety colours and safety signs 

UNE 23033‐1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

NBE‐CPI‐1996  Real  Decreto  2177/1996,  de  4  de  octubre  por  el  que  se  aprueba  la 
Norma Básica de la Edificación NBE‐CPI 96: Condiciones de protección contra incendios 
de los edificios. 

REBT  2002  Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 

UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 

DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE‐EN  60073:1997  Principios  básicos  y  de  seguridad  para  interfaces  hombre‐
màquina,  el marcado  y  la  identificación.  Principios  de  codificación  para  dispositivos 
indicadores y actuadores. 

UNE‐EN 60204‐1:1999 Seguridad de  las máquinas. Equipo eléctrico de  las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 

3.4.4 Abalisament 

3.4.4.1 Abalisament 

 

DEFINICIÓ I CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ 

DEFINICIÓ: 

L’abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es 
desitja que siguin ultrapassats. 

CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ: 
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Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis 
generals: 

‐ L’abalisament mai no elimina el risc. 

‐ Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i 
protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 

‐  Els  destinataris  hauran  de  tenir  un  coneixement  adequat  del  sistema 
d’abalisament. 

‐ L’ abalisament  indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui 
ho rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva. 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

‐ L’emplaçament de  l’abalisament serà accessible, estarà ben  il∙luminat  i serà 
fàcilment visible. 

‐  L’abalisament    hauran  de  retirar‐se  quan  deixi  d’existir  la  situació  que 
justificava el seu emplaçament. 

CRITERIS D’ ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 

‐ No s’  iniciaran obres que afectin a  la  lliure circulació sense haver col∙locat  la 
corresponent  senyalització,  abalisament  i,  en  el  seu  cas,  defenses.  La  seva 
forma,  suport,  colors,  pictogrames  i  dimensions  es  correspondran  amb 
l’establert  en  la  Norma  de  Carreteres  8.3.‐  IC  i  catàleg  d’Elements  de 
Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

‐  Les barreres  tubulars portàtils,  solament poden utilitzar‐se  com element de 
defensa  o  abalisament,  si  disposen  en  el  costat  de  circulació,  de  superfícies 
planes  i  reflectores.  Els  elements  de  defensa  són  els  del  tipus  TD  (barrera 
„Jersei“ o barana metàl∙lica). 

‐ Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la 
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 

‐ Senyal de perill „OBRES“ (Placa TP – 18). 

‐ Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 

‐ La placa „OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 
250 m de  la barrera, en  funció de  la  visibilitat del  tram, de  la  velocitat del 
tràfic  i  del  número  de  senyals  complementaris,  que  es  necessitin  col∙locar 
entre  senyal  i  barrera.  Finalitzats  els  treballs  hauran  de  retirar‐se 
absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 

‐  Per  a  l’abalisament  de  carrils  provisionals  s’adoptaran  les  següents 
precaucions: 

‐ Col∙locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
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‐ Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 

‐ Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 

‐ Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

‐  Les  barreres  portàtils  duran  sempre  en  els  seus  extrems  llums  pròpies 
(vermelles  fixes en el sentit de  la marxa  i grogues  fixes o centellejants en el 
contrari). També duran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el 
centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 

‐ En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 
vehicles, les barreres portàtils tindran reflectors les bandes vermelles. Quan la 
intensitat  sigui  inferior,  podran  emprar‐se  captafars  o  bandes  reflectores 
verticals  de  10  cm  d’espessor,  centrades  sobre  cadascuna  de  les  bandes 
vermelles. 

CONDICIONS DE MANTENIMENT 

Es  seguiran  les  recomanacions d’emmagatzematge  i  atenció,  fixats pel  fabricant  i  la 
D.G.T. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col∙locaran en 
el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 

S'emmagatzemaran  en  compartiments  amplis  i  secs,  amb  temperatures  compreses 
entre 15 i 25 ºC. 

Els  estocs  i  les  entregues  estaran  documentades  i  custodiades,  amb  justificant  de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 

La  vida  útil  dels  abalisaments  és  limitada,  podent  ser  deguda  tant  al  seu  desgast 
prematur  per  l’ús,  com  a  actuacions  de  vandalisme  o  atemptat  patrimonial,  amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 

UNITAT I CRITERIS  D’AMIDAMENT 

CON, PEÇA REFLECTORA, LLUMENERA, PÒRTIC DE LIMITACIÓ D’ ALÇÀRIA, BALISA, FITA, 
CASCADA LLUMIN0SA,LLANTERNA, CADENA DE DELIMITACIÓ: 

unitat segons amidament D.T. 

CINTA D’ ABALISAMENT, GARLANDA, TANCA, BARRERA: 

m de llargària segons amidament D.T.    

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

REAL  DECRETO  485/97  Real  Decreto  485/1997,  de  14  de  abril,  sobre  disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
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REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba 
el  reglamento  sobre  notificación  de  sustancias  nuevas  y  clasificación,  envasado  y 
etiquetado de sustancias peligrosas. 

8.3‐IC Señalización de Obras 

ISO 3864‐84 Safety colours and safety signs 

UNE 23‐033‐81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 

NBE‐CPI‐1996  Real  Decreto  2177/1996,  de  4  de  octubre  por  el  que  se  aprueba  la 
Norma Básica de la Edificación NBE‐CPI 96: Condiciones de protección contra incendios 
de los edificios 

REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

UNE 1‐063‐59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 

UNE 48‐103‐94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 

DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE_EN  60073  1997  Principios  básicos  y  de  seguridad  para  interfaces  hombre‐
màquina,  el marcado  y  la  identificación.  Principios  de  codificación  para  dispositivos 
indicadores y actuadores. 

UNE_EN 60204‐1 1999 Seguridad de  las máquinas. Equipo eléctrico de  las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 

3.5. INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 

3.5.1 Desguassos i baixants 

3.5.1.1 Desguassos 
 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ:  

Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de plom o PVC, des de l'aparell fins al baixant, 
caixa sifònica o clavegueró. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

‐ Col∙locació dels tubs 

‐ Fixació dels tubs 

‐ Col∙locació d'accessoris 

‐ Execució d'unions necessàries 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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El ramal muntat ha de ser estanc. 

No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. 

El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en 
cap punt. 

El pas a través d'elements estructurals ha de tenir una franquícia entre 10 i 15 mm que 
s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. 

Els trams instal∙lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 

Si un desguàs de plom es connecta a un tub de PVC, s'ha de soldar al seu extrem un 
anell de llautó. La connexió ha de portar interposat un anell de cautxú i ha de quedar 
segellada amb massilla elàstica. 

Pendent:  >= 2,5% 

Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El procés d’instal∙lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

3.5.2 Caixes sifòniques i pericons 

3.5.2.1 Pericons 
 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ:  

Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic, amb solera de formigó, parets 
de maó calat, totxana o maó foradat, arrebossades i lliscades interiorment i amb tapa 
fixa o per a col.locar posteriorment una tapa registrable. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

‐ Comprovació de la superfície d'assentament 

‐ Col.locació del formigó de la solera 

‐ Formació de  les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els  forats 
per al pas dels tubs 

‐ Arrebossat de les parets amb morter 
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‐ Lliscat interior de les parets amb ciment 

‐ Col.locació de la tapa fixa, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. 

Els  pericons  amb  tapa  fixa  han  d'estar  tapats  amb  encadellat  ceràmic  collat  amb 
morter. 

La solera ha de quedar plana i al nivell previst. 

En els pericons no sifònics,  la solera ha de formar pendent per a afavorir  l'evacuació. 
En  el  punt  de  connexió  ha  d'estar  al mateix  nivell  que  la  part  inferior  del  tub  de 
desguàs. 

Les  parets  han  de  ser  planes,  aplomades  i  han  de  quedar  travades  per  filades 
alternatives. 

Les  peces  ceràmiques  s'han  de  col.locar  a  trencajunt  i  les  filades  han  de  ser 
horitzontals. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben 
adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha 
de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. 

Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. 

El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. 

Gruix de la solera:  >= 10 cm 

Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm 

Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5% 

Toleràncies d'execució: 

‐ Aplomat de les parets:  ± 10 mm 

‐ Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 

‐ Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. 

Les peces ceràmiques per col.locar han de tenir  la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. 

L'arrebossat  s'ha  d'aplicar  pressionant  amb  força  sobre  l'obra  de  ceràmica  quan 
aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar 
la superfície. 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

3.5.3 Claveguerons 
 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ:  

Formació de clavegueró amb tub de PVC. 

S’han considerat les col∙locacions següents: 

‐ Penjat del sostre 

‐ En rasa, sobre llit d’assentament de formigó 

‐ En rasa, sobre llit d’assentament de sorra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Penjat del sostre: 

‐ Col∙locació de les abraçadores de subjecció del tub 

‐ Col∙locació i unió dels tubs 

‐ Col∙locació de  les peces necessàries en els punts singulars  (per a canvis de 
direcció, connexions, etc.) 

‐ Realització de proves sobre la canonada instal∙lada 

Sobre llit d’assentament de formigó: 

‐ Execució de la solera de formigó 

‐ Col∙locació dels tubs 

‐ Segellat dels tubs 

‐ Realització de proves sobre la canonada instal∙lada 

‐ Rebliment amb formigó fins a la cota indicada a la partida d’obra 

Sobre llit d’assentament de sorra 

‐ Preparació del llit amb sorra compactada 

‐ Col∙locació dels tubs 

‐ Segellat dels tubs 

‐ Realització de proves sobre la tuberia instal∙lada 

CONDICIONS GENERALS: 
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El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT Ha de quedar a la rasant prevista i 
amb el pendent definit per a cada tram. 

El  junt entre els tubs és correcte si els diàmetres  interiors queden alineats. S'accepta 
un ressalt <= 3 mm. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i 
no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

El pas a  través d'elements estructurals  s'ha de protegir amb un  contratub de  secció 
més gran. 

La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. 

Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt tòric, segons el tub utilitzat. 

El  clavegueró no ha de  tenir, en  el  sentit del  recorregut descendent,  reduccions de 
secció en cap punt. 

PENJAT DEL SOSTRE: 

El  clavegueró  muntat  ha  de  quedar  fixat  sòlidament  a  l'obra,  amb  el  pendent 
determinat per a cada tram. 

Ha de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. 

Els tubs s’han de subjectar per mitjà d’abraçadores, repartides a intervals regulars. 

Els trams muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 

Pendent:  >= 2% 

Distància entre les abraçadores:  <= 150 cm 

Franquícia entre el tub i el contratub:  10 ‐ 15 mm 

COL∙LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT 

Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub. 

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit 
(en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 

En  cas  de  coincidència  de  canonades  d'aigua  potable  i  de  sanejament,  les  d'aigua 
potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades 
tangencialment 100 cm. 

Un  cop  instal∙lada  la  canonada,  i  abans  del  reblert  de  la  rasa,  han  de  quedar  fetes 
satisfactòriament  les  proves  de  pressió  interior  i  d’estanquitat  en  els  trams  que 
especifiqui la DF 
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Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 

‐ En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 

‐ En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 

Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm 

Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 kg/cm2 

SOBRE LLIT D’ASSENTAMENT DE FORMIGÓ: 

El  llit d'assentament ha de  reblir de  formigó  la  rasa  fins a mig  tub en el cas de  tubs 
circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. 

El  formigó  ha  de  ser  uniforme  i  continu.  No  ha  de  tenir  esquerdes  o  defectes  de 
formigonament com disgregacions o buits a la massa. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

Durant el procés de col∙locació no s'han de produir desperfectes en  la superfície del 
tub. 

En  cas  d'interrompre's  la  col∙locació  dels  tubs  s'ha  d'evitar  la  seva  obstrucció  i  s'ha 
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no 
s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 

Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de 
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 

PENJAT DEL SOSTRE: 

No s'han de manipular ni corbar els tubs. 

Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. 

Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 

SOBRE LLIT D’ASSENTAMENT DE FORMIGÓ: 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigó s'ha de posar a  l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha 
de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 

COL∙LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
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Abans  de  baixar  els  elements  a  la  rasa  la  DF  ha  d'examinar‐los,  rebutjant  els  que 
presentin algun defecte. 

Abans  de  la  col∙locació  dels  elements  cal  comprovar  que  la  rasant,  l'amplària,  la 
fondària  i  el  nivell  freàtic  de  la  rasa  corresponen  als  especificats  en  la  DT  En  cas 
contrari cal avisar la DF 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

Els tubs i rases s’han de mantenir lliures d’aigua, per això és de bona pràctica muntar 
els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 

Els tubs s’han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 

Col∙locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin  impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, 
pedres, eines de treball, etc.). 

No s’han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la 
rasa  deixant  els  junts  descoberts.  Aquest  reblert  ha  de  complir  les  especificacions 
tècniques del reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han 
de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de  llargària  instal∙lada, amidada segons  les especificacions de  la DT, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de 
les peces especials a col∙locar. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PPTGTSP 1986 Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 

5.1‐IC Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.‐IC: Drenaje 

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

SOBRE LLIT D’ASSENTAMENT DE FORMIGÓ: 

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

3.5.4 Depuració d'aigües 
 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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DEFINICIÓ:  

Instal∙lació de pous clarificadors o de filtres biològics prefabricats, de formigó armat o 
de poliester i fibra de vidre, soterrats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

‐ Comprovació i preparació de la superfície d'assentament 

‐ Col∙locació i muntatge de les peces prefabricades 

‐ Connexió dels tubs d'arribada i de sortida d'aigües 

‐ Prova de l'estanquitat de la instal∙lació 

‐ Reblert amb terres i compactació 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt ha de ser estanc. 

Les unions amb els tubs han de ser estanques. 

La  part  superior  del  tub  de  sortida  ha  d'estar  per  sota  de  la  part  inferior  del  tub 
d'entrada. 

Toleràncies d'instal∙lació: 

‐ Desnivell entre els tubs d'entrada i sortida:  >= 10 cm 

‐ Dimensions interiors:  <= 5% 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de replantejar el pou en planta i alçat. 

El fons de l'excavació s'ha de netejar i compactar. 

S'ha de realitzar el muntatge de les peces en l'ordre especificat pel fabricant. 

S'ha de realitzar la unió amb els tubs d'arribada i sortida. 

Un cop feta la prova d'estanquitat s'ha de fer el reblert de terres. 

El  reblert  s'ha  de  fer  amb  terres  exemptes  de  granulats  superiors  a  8  cm  i  s'ha  de 
compactar. 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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3.6. INSTAL.LACIONS DE CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 

3.6.1 Emissors elèctrics 
 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

CONDICIONS GENERALS: 

Radiadors o convectors per a corrent monofàsic. 

S'han considerat els tipus de col∙locació següents: 

‐ Muntat superficialment 

‐ Tipus moble sense muntatge especial 

‐ Radiadors d’infraroigs muntats sobre porta o en el sostre 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Aparells tipus moble: 

‐ Instal∙lació de l'aparell 

‐ Connexió al punt previst d'alimentació 

‐ Prova de servei 

Aparells muntats superficialment, sobre porta o en el sostre: 

‐ Col∙locació dels suports 

‐ Col∙locació de l'aparell 

‐ Connexió al punt previst d'alimentació 

‐ Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF 

Cal comprovar que el termòstat es connecti o es desconnecti correctament. 

L'aparell no ha de quedar col∙locat sota preses de corrent. 

APARELLS MUNTATS SUPERFICIALMENT: 

S'ha d’instal∙lar  l'aparell elèctric penjat al parament mitjançant els  seus elements de 
muntatge. 

Ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra mitjançant 
el cable d'alimentació. 

En radiadors muntats en el sostre, cal assegurar‐se que sigui accessible l'interruptor de 
cordó. 
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En radiadors muntats sobre porta, cal assegurar‐se que no destorbi el moviment de la 
porta. 

Distància al paviment:  >= 25 cm 

Toleràncies d'instal∙lació: 

‐ Nivell:  ± 2 mm 

APARELLS TIPUS MOBLE: 

S'ha d’instal∙lar l'aparell elèctric endollat al punt previst. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser 
aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió de la xarxa abans de procedir a la connexió. 

Els radiadors s'han d'inspeccionar abans de la seva col∙locació. 

S'ha  de  comprovar  que  les  característiques  tècniques  de  l'aparell  corresponen  a  les 
especificades al projecte. 

Si  l'aparell  està  preparat  per  a  una  connexió  fixa  amb  la  xarxa  elèctrica,  aquesta 
connexió s'ha de fer sense tensió a la línia. 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

REBT  2002  Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento 
de  Instalaciones  Térmicas  en  Edificios  (RITE)  y  sus  Instrucciones  Técnicas 
Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de 
los Edificios. 

RITE 1998 CORR Correción de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por 
el que  se  aprueba el Reglamento de  Instalaciones Térmicas de Edificios  (RITE)  y  sus 
Instrucciones  Técnicas  Complementarias  ITE  y  se  crea  la  Comisión  Asesora  para  las 
Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

RITE 1998 MOD Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica 
el  real Decreto  1751/1998,  de  31  de  julio,  por  el  que  se  aprobó  el  Reglamento  de 
Instalaciones Térmicas en  los Edificios y sus  Instrucciones Técnicas Complementaria y 
se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
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UNE‐EN  60335‐1:2002  Aparatos  electrodomésticos  y  análogos.  Seguridad.  Parte  1: 
Requisitos generales. 

UNE‐EN 60335‐2‐30 00 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 
2: Requisitos particulares para los aparatos de calefacción de locales. 

3.7. INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

3.7.1 Tubs i canals 

3.7.1.1 Tubs flexibles i corbables no metàl.lics 

 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Tub flexible no metàl∙lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col∙locat. 

S’han considerat els tipus de tubs següents: 

‐ Tubs de PVC corrugats 

‐  Tubs  de  PVC  folrats,  de  dues  capes,  semillisa  la  exterior  i  corrugada  la 
interior 

‐ Tubs de material lliure d’halògens 

‐ Tubs de polipropilè 

‐ Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior 

S’han considerat els tipus de col∙locació següents: 

‐ Tubs col∙locats encastats 

‐ Tubs col∙locats sota paviment 

‐ Tubs col∙locats sobre sostremort 

‐ Tubs col∙locats al fons de la rasa 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

‐ Replanteig del traçat del tub 

‐ L’estesa, fixació o col∙locació del tub 

‐ Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

El  tub no pot  tenir empalmaments entre els  registres  (caixes de derivació, pericons, 
etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 
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S'ha de comprovar  la regularitat superficial  i  l'estat de  la superfície sobre  la què s'ha 
d'efectuar el tractament superficial. 

Toleràncies d’instal∙lació: 

‐ Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 

ENCASTAT: 

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 

Recobriment de guix:  >= 1 cm 

SOBRE SOSTREMORT: 

El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 

MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 

Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar instal∙lat al fons de rases reblertes posteriorment. 

El  tub no pot  tenir empalmaments entre els  registres  (caixes de derivació, pericons, 
etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 

Distància entre la canalització i la capa de protecció:  >= 10 cm 

Fondària de les rases:  >= 40 cm 

Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 

Toleràncies d'execució: 

‐ Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans  de  començar  els  treballs  de muntatge  es  farà  un  replanteig  previ  que  serà 
aprovat per la DF 

Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament 
aprovats  per  aquest.  Els  accessoris  d’unió  i  en  general  tots  els  accessoris  que 
intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub 
a col∙locar. 

S’ha de comprovar que  les característiques del producte a col∙locar corresponen a les 
especificades a la DT del projecte. 

Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col∙locació. 
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La seva instal∙lació no n’ha d’alterar les característiques. 

Un cop acabades  les tasques de muntatge, es procedirà a  la retirada de  l’obra de  les 
restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.  

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El  tub ha de quedar alineat en el  fons de  la  rasa nivellant‐lo amb una capa de sorra 
garbejada i netejant‐la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 

Sobre  la canalització s'ha de col∙locar una capa o coberta d'avís  i protecció mecànica 
(maons, plaques de formigó, etc.). 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de  llargària  instal∙lada,  amidada  segons  les  especificacions del projecte,  entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 

La  instal∙lació  inclou  les  fixacions,  provisionals  quan  el  muntatge  és  encastat  i 
definitives en la resta de muntatges. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

REBT  2002  Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

UNE‐EN  50086‐1:1995  Sistemas  de  tubos  para  instalaciones  eléctricas.  Parte  1: 
Requisitos generales. 

UNE‐EN  50086‐2‐2:1997  Sistemas  de  tubos  para  instalaciones  eléctricas.  Parte  2‐1: 
Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables. 

UNE‐EN  50086‐2‐3:1997  Sistemas  de  tubos  para  instalaciones  eléctricas.  Parte  2‐1: 
Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

UNE‐EN  50086‐2‐4:1995  Sistemas  de  tubos  para  instalaciones  eléctricas.  Parte  2‐4: 
Requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados. 

3.7.2 Conductors elèctrics per a baixa tensió 

3.7.2.1 Conductors de coure de 0,6/1 kv 
 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ:  
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Estesa i col.locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i 
instal.lacions  en  general,  per  a  serveis  fixes,  amb  conductor  de  coure,  de  tensió 
assignada 0,6/1kV. 

S'han considerat els tipus següents: 

‐  Cables  unipolars  o  multipolars  (tipus  mànega,  sota  coberta  única)  amb 
aïllament de polietilè reticulat (XLPE)  i coberta de policlorur de vinil (PVC) de 
designació UNE RV. 

‐  Cables  unipolars  o  multipolars  (tipus  mànega,  sota  coberta  única)  amb 
aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a 
base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació 
UNE RZ1–K (AS). 

S'han considerat els tipus de col∙locació següents: 

‐ Cables UNE RFV, RV, RZ1–K per anar col∙locats en tubs 

‐ Cables UNE RV, RZ1–K per anar muntats superficialment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

‐ Estesa, col∙locació i tibat del cable si es el cas 

‐ Connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

Els  empalmaments  i  derivacions  s'han  de  fer  amb  borns  o  regletes  de  connexió, 
prohibint‐se  expressament  el  fer‐ho  per  simple  recargolament  o  enrrotllament  dels 
fils. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT 

Els conductors han de quedar estesos de manera que  les seves propietats no quedin 
danyades. 

Els  conductors  han  d'estar  protegits  contra  els  danys  mecànics  que  puguin  venir 
després de la seva instal∙lació. 

CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RV‐K O RZ1‐K: 

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 

El  cable ha de portar una  identificació mitjançant anelles o brides del  circuit al qual 
pertanyen, a la sortida del quadre de protecció. 

No ha d'haver‐hi empalmaments entre  les caixes de derivació, ni entre aquestes  i els 
mecanismes. 

En  tots  els  llocs  on  el  cable  sigui  susceptible  d'estar  sotmès  a  danys,  es  protegirà 
mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. 

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
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‐ Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

‐ Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 

Toleràncies d'instal∙lació: 

‐ Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 

CONDUCTOR UNE RV‐K O RZ1‐K COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 

Quan  es  col∙loca muntat  superficialment,  la  seva  fixació  al  parament  ha  de  quedar 
alineada paral∙lelament al sostre o al paviment  i  la seva posició ha de ser  la fixada al 
projecte. 

Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 

Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

L’instal∙lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l 
de la bobina. 

Es  tindrà  cura al  treure el  cable de  la bobina per  tal de no  causar‐li  retorciments ni 
coques. 

Temperatura del conductor durant la seva instal∙lació:  >= 0°C 

CABLE COL.LOCAT EN TUB: 

El tub de protecció ha d'estar instal∙lat abans d'introduir els conductors. 

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent 
cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de  llargària  instal∙lada, amidada segons  les especificacions de  la DT, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

REBT  2002  Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

3.7.2.2 Conductors de coure nus 
 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ:  
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Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 

S'han considerat els tipus de col∙locació següents: 

‐ Muntat superficialment 

‐ En malla de connexió a terra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

‐ L'estesa i empalmament 

‐ Connexionat a presa de terra 

CONDICIONS GENERALS: 

Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense  la utilització d'àcids, o 
amb  peces  de  connexió  de material  inoxidable,  per  pressió  de  cargol,  aquest  últim 
mètode sempre en llocs visitables. 

El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 

Les  connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per  causes 
electroquímiques. 

El circuit de terra no serà interromput per la col∙locació de seccionadors, interruptors o 
fusibles. 

El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de  fer 
dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. 

El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT 

COL∙LOCAT SUPERFICIALMENT: 

El  conductor  ha  de  quedar  fixat  mitjançant  grapes  al  parament  o  sostre,  o  bé 
mitjançant brides en el cas de canals i safates. 

Distància entre fixacions:  <= 75 cm 

EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 

El conductor ha de quedar instal∙lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra 
garbellada i compactada. 

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable 
en mm. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L’instal∙lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de 
la bobina. 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de  llargària  instal∙lada, amidada segons  les especificacions de  la DT, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

REBT  2002  Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

3.7.3 Aparells de protecció 
 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual. 

S’han contemplat els següents tipus: 

‐ Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 

‐ Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a  treballar conjuntament 
amb interruptors automàtics magnetotèrmics 

‐ Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a 
muntar adossats a  interruptors automàtics magnetotèrmics,  i per a  treballar 
conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

‐ Col∙locació i anivellació 

‐ Connexionat 

‐ Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 

CONDICIONS GENERALS: 

Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 

Cap part accessible de  l'element  instal∙lat no ha d'estar en tensió,  fora dels punts de 
connexió. 

Els  interruptors  han  de  ser  capaços  de  funcionar  correctament  en  les  condicions 
normals exigides en les normes. 

Els  interruptors que admetin  la regulació d’algun paràmetre han d’estar ajustats a  les 
condicions del paràmetre exigides en la DT 

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 3 kg 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
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Ha  d’anar  muntat  sobre  un  perfil  DIN  simètric  a  l’interior  d’una  caixa  o  armari. 
L’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 

BLOCS  DIFERENCIALS  PER  A  MUNTAR  EN  PERFIL  DIN  I  PER  A  TREBALLAR 
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

El  bloc  diferencial  ha  de  quedar  connectat  a  l’interruptor  automàtic  amb  els 
conductors que formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar 
aquests conductors per a fer les connexions. 

Ha  d’anar  muntat  sobre  un  perfil  DIN  simètric  a  l’interior  d’una  caixa  o  armari. 
L’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A 
MUNTAR  ADOSSATS  A  INTERRUPTORS  AUTOMÀTICS  MAGNETOTÈRMICS,  I  PER  A 
TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

El  bloc  diferencial  ha  de  quedar  connectat  a  l’interruptor  automàtic  amb  els 
conductors que formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar 
aquests conductors per a fer les connexions. 

Quan es  col∙loca a pressió ha d’anar muntat  sobre un perfil DIN  simètric a  l’interior 
d’una caixa o armari. En aquest cas,  l’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de 
fixació disposat per a tal fi. 

Quan es  col∙loca  adossat  a  l’interruptor  automàtic,  la unió entre  ambdós ha d’estar 
feta amb els borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Els  interruptors han de muntar‐se segons  les  indicacions del fabricant,  i atenent a  les 
especificacions dels reglaments. 

No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà 
que els conductors estan sense tensió. 

S’han d’identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió 
als borns de l’interruptor. 

S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades 
a la DT 

S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 

Quan  la  secció  dels  conductors  o  requereixi  es  faran  servir  terminals  per  a  fer  les 
connexions. 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

La instal∙lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 
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NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

REBT  2002  Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

UNE‐EN 61008‐1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 
residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos 
y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 

BLOCS  DIFERENCIALS  PER  A  MUNTAR  EN  PERFIL  DIN  I  PER  A  TREBALLAR 
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE‐EN 61008‐1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 
residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos 
y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 

UNE‐EN  60947‐2:1998  Aparamenta  de  baja  tensión.  Parte  2:  Interruptores 
automáticos. 

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A 
MUNTAR  ADOSSATS  A  INTERRUPTORS  AUTOMÀTICS  MAGNETOTÈRMICS,  I  PER  A 
TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE‐EN  60947‐2:1998  Aparamenta  de  baja  tensión.  Parte  2:  Interruptores 
automáticos. 

3.7.4 Elements de connexió a terra 
 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Elements per a formar una connexió a terra, col∙locats soterrats en el terreny. 

S'han considerat els elements següents: 

‐ Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

‐ Col∙locació i connexionat 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d’estar col∙locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 

La  situació  en  el  terreny  ha  de  quedar  fàcilment  localitzable  per  a  la  realització 
periòdica de proves d’inspecció i control. 
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Han  de  quedar  unides  rígidament,  assegurant  un  bon  contacte  elèctric  amb  els 
conductors  dels  circuits  de  terra  mitjançant  cargols,  elements  de  compressió, 
soldadura d'alt punt de fusió, etc. 

El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de 
tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. 

Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 

En el cas d'enterrar dues piquetes en paral∙lel,  la distància entre ambdues ha de ser, 
com a mínim, igual a la seva longitud. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser 
aprovat per la DF. 

S'ha  de  comprovar  que  les  característiques  del  producte  corresponen  a  les 
especificades al projecte. 

Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col∙locació. 

Un  cop  instal∙lat,  es  procedirà  a  la  retirada  de  l'obra  de  tots  els materials  sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.). 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

REBT  2002  Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

3.8. INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

3.8.1 Dipòsits i accessoris, per a aigua 

3.8.1.1 Dipòsits d'aigua 
 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ:  

Instal.lació  de  dipòsits  cilíndrics  o  prismàtics  de  poliester  reforçat,  col.locats  amb 
suports murals o sobre bancades d'obra de fàbrica. 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

‐ Col.locació del dipòsit 

‐ Connexió d'aixetes de pas 
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‐ Connexió a la xarxa de subministrament i d'evacuació 

‐ Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha d'instal.lar a la part alta de l'immoble, en un lloc de fàcil accés, de manera que es 
pugui manipular. 

La diferència d'alçària entre el fons del dipòsit i l'aixeta més pròxima de l'edifici no ha 
de ser inferior a 3 m. 

El desguàs superior no ha d'estar connectat directament a la xarxa d'evacuació, cal que 
quedi un espai accessible intermedi, per a verificar el pas de l'aigua. 

Les connexions amb els diferents conductes no han de tenir fuites. 

Abans i després del dipòsit s'ha d'instal.lar una aixeta de pas, segons les especificacions 
del seu plec de condicions. 

La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 

Ha d'estar feta la prova d'instal∙lació. 

Toleràncies d'instal∙lació: 

‐ Posició:  ± 50 mm 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NBI‐AGUA‐1975 Orden de 9 de diciembre de 1975 por la que se aprueban las Normas 
Básicas para las Instalaciones interiores de suministro de agua. 

3.8.1.2 Accessoris per a dipòsits d'aigua 
 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ:  

Instal.lació  de  mecanismes  d'alimentació  per  a  dipòsits,  fixats  i  connectats  amb 
entrada roscada. 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

‐ Fixació i anivellat del mecanisme 

‐ Preparació de le unions 
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‐ Connexió al tub d'alimentació 

‐ Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'anivellar i fixar a l'interior del dipòsit. 

Un cop instal.lat ha de proporcionar el nivell d'aigua previst. 

La connexió amb el tub d'alimentació no ha de tenir fuites. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La instal.lació s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 

No s'han de col.locar junts de material endurible a les rosques. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NBI‐AGUA‐1975 Orden de 9 de diciembre de 1975 por la que se aprueban las Normas 
Básicas para las Instalaciones interiores de suministro de agua. 

3.8.2 Producció d'aigua calenta sanitària 

3.8.2.1 Acumuladors elèctrics 

 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ:  

Instal.lació d'acumuladors elèctrics de 10 a 200  l de capacitat col.locats horitzontals o 
verticals. 

S'han considerat els tipus de col.locació següents: 

‐ Amb fixacions murals 

‐ Sobre bancades o paviment 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

‐ Fixació de l'aparell 

‐ Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua sanitària 

‐ Connexió a la xarxa elèctrica i de terra 

‐ Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 
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L'aparell col.locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 
10 mm de diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. 

L'aparell col.locat sobre bancades o paviment, ha de quedar  recolzat sobre el suport 
amb dispositius intermedis per a la seva fixació. 

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es 
pugui instal.lar i manipular. 

Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades  i 
amb junt de material elàstic. 

Abans  i  després  de  l'acumulador  s'ha  d'instal.lar  una  aixeta  de  pas,  segons  les 
especificacions del seu plec de condicions. 

L'enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar connexió a terra. 

La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 

Ha d'estar feta la prova d'instal∙lació. 

L'instal.lador cal que aporti l'acta de posada en servei. 

Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama:  >= 40 cm 

Distància als paraments laterals:  >= 15 cm 

Toleràncies d'instal∙lació: 

‐ Posició:  ± 20 mm 

‐ Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm 

‐ Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

REBT  2002  Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
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3.9. EQUIPAMENTS 

3.9.1 Equipaments per a personal d'obra 

3.9.1.1 Mòduls prefabricats 

 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal∙lacions provisionals a utilitzar pel 
personal  d’obra,  durant  el  temps  de  la  seva  execució,  en  condicions  de  salubritat  i 
confort. 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes 
modulars  prefabricades,  per  a  la  seva  utilització  majoritàriament  assumida  en  el 
sector. 

La  seva  instal∙lació  és  obligatòria  en  obres  en  què  es  contracten  a  més  de  20 
treballadors (contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 
15  dies.  Per  tal motiu,  respecte  a  les  instal∙lacions  del  personal,  s’ha  d'estudiar  la 
possibilitat de poder incloure‐hi al personal de subcontractada amb inferior número de 
treballadors,  de manera  que  tot  el  personal  que  hi  participi  pugui  gaudir  d’aquests 
serveis,  descomptant  aquesta  prestació  del  pressupost  de  Seguretat  assignat  al 
Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no 
vagi en detriment de cap de les parts. 

Si  per  les  característiques  i  durada  de  l’obra,  es  necessités  la  construcció  “in  situ” 
d’aquest  tipus  d’implantació  per  al  personal,  les  característiques,  superfícies 
habilitades  i  qualitats,  es  correspondran  amb  les  habituals  i  comunes  a  les  restants 
partides  d’una  obra  d’edificació,  amb  uns mínims  de  qualitat  equivalent  al  de  les 
edificacions socials de protecció oficial, havent‐se de realitzar un projecte i pressupost 
específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra. 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 

El  contractista  està  obligat  a  posar  a  disposició  del  personal  contractat,  les 
instal∙lacions  provisionals  de  salubritat  i  confort,  en  les  condicions  d’utilització, 
manteniment  i  amb  l’equipament  suficient,  digne  i  adequat  per  a  assegurar  les 
mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball industrial. 

Els  treballadors usuaris de  les  instal∙lacions provisionals de salubritat  i confort, estan 
obligats  a  utilitzar  els  esmentats  serveis,  sense  menyspreu  de  la  seva  integritat 
patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal d’utilització, les condicions d’ordre i 
neteja habituals del seu entorn quotidià. 

Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer‐se càrrec del buidat de recipients 
d’escombraries  i  la  seva  retirada,  així  com  el  manteniment  d’ordre,  neteja  i 
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equipament  de  les  casetes  provisionals  del  personal  d’obra  i  el  seu  entorn 
d’implantació. 

Es  tractarà  regularment  amb  productes  bactericides  i  antiparasitaris  els  punts 
susceptibles  de  riscos  higiènics  o  infeccions  produïdes  per  bactèries,  animals  o 
paràsits. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o 
llogater. 

Es  reemplaçaran  els  elements  deteriorats,  es  netejaran,  engreixaran,  pintaran, 
ajustaran  i  es  col∙locaran  en  el  lloc  assignat,  seguint  les  instruccions del  fabricant  o 
llogater. 

Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment 
Preventiu“ i aquest sobre el „Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 

Les  casetes  provisionals  per  a  la  salubritat  i  confort  del  personal  d’obra  es 
comptabilitzaran  per  amortització  temporal,  en  forma  de  Lloguer  Mensual  (intern 
d’empresa si  les casetes són propietat del contractista), en funció d’un criteri estimat 
de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 

Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció 
del volum de treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 

Unitat de quantitat col∙locada, mesurada segons les especificacions de la DT 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

REAL  DECRETO  486/1997  Real  Decreto  486/1997,  de  14  de  abril,  por  el  que  se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  de  salud  en  las  obras  de 
construcción. 

REAL  DECRETO  1215/1997  Real  Decreto  1215/1997,  de  18  de  julio  por  el  que  se 
establecen  las disposiciones mínimas de  seguridad y  salud para  la utilización por  los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

REAL DECRETO 664/1997 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre  la protección 
de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a  agentes 
biológicos durante el trabajo. 
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ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del 
progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a  agentes  biológicos 
durante el trabajo. 

ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por  la que se aprueba  la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por  la que se aprueba  la 
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

REBT  2002  Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento 
de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 

CONVENIO  OIT  62/1937  Convenio  OIT  número  62  de  23  de  junio  de  1937. 
Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 

NBE‐EA‐1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba  la 
Norma Básica de la Edificación NBE‐EA‐95 Estructuras de Acero en la Edificación. 

NTE‐QTG/1976 Cubiertas: TEJADOS GALVANIZADOS 

3.9.1.2 Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra 

 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Armaris amb porta, pany i clau. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

‐ Col.locació i anivellament 

CONDICIONS GENERALS: 

L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 

L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 

La porta ha d'obrir i tancar correctament. 

El pany ha d’obrir i tancar correctament. 

La posició ha de ser la fixada a la D.T. 

Toleràncies d'execució: 

‐ Posició:  ± 20 mm 

‐ Aplomat:  ± 2% 
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CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha  de  comprovar  que  les  característiques  del  producte  corresponen  a  les 
especificades al projecte. 

Un  cop  col.locat  l’armari,  es  procedirà  a  la  retirada  de  l'obra  de  tots  els materials 
sobrants com ara embalatges, etc. 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat col.locada, mesurada segons les especificacions de la D.T. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

3.10.MAUP  MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

3.10.1MAUP  Mitjans auxiliars d'utilitat preventiva 

3.10.1.1 MAUP ‐ Mitjans auxiliars d'utilitat preventiva 

 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ:  

Utilització d'una plataforma elevadora motoritzada, per a treballs en alçada. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

‐ Transport de la plataforma fins a l'obra 

‐ Neteja i preparació del pla de treball de la plataforma, i protecció dels espais 
afectats 

‐ Col∙locació dels elements de protecció, accés i senyalització 

‐ Utilització de la plataforma per als treballs en alçada 

‐ Retirada de la plataforma i dels elements de protecció i senyalització 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent. 

Els punts on es recolzin els peus de fixació han de resistir  les càrregues previstes a  la 
D.T de la bastida. Han de ser horitzontals. 

Per a fer treballs en alçada cal tenir fixats al terra els elements o dispositius incorporats 
a la plataforma per donar‐li estabilitat. 

Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm. 
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Les plataformes de treball han d’estar protegides amb una barana composada per un 
tub superior a 1000 mm d'alçada, un tub  intermedi a 520 mm d'alçada  i un sòcol de 
150 mm d'alçada a tocar de la plataforma. 

Han d’estar col∙locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos 
a la D.T, per tal de garantir la seguretat a la zona d’influència. 

La  bastida  i  els  desviaments  de  trànsit,  de  vianants  o  de  vehicles,  han  d’estar 
degudament senyalitzats i protegits. 

Distàncies entre la plataforma i línies elèctriques amb cables nus: 

‐ Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 

‐ Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m 

Amb  la  periodicitat  que  indiqui  la  casa  subministradora,  i  especialment  desprès  de 
pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'estabilitat. 

Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir 
que no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar el muntatge, cal comprovar la base de recolzament, l’existència de 
serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 

No s’han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 

Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 2 m. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  de  salud  en  las  obras  de 
construcción. 

REAL DECRETO 1435/1992 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se 
dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a 
la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica 
el  Real  Decreto  1435/1992,  de  27  de  noviembre,  relativo  a  las  disposiciones  de 
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
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SiS del Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals. TM

AMIDAMENTS Data: 17/06/12 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SIS
Capítol 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors 25,000 5,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

2 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió de polietilè, homologat segons UNE-EN 50365

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors elèctrics 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 H1421110 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors 25,000 5,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors soldadors 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat
transparent , abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors 25,000 0,250 6,250 C#*D#*E#*F#
2 arrodoniment -0,250 -0,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors 25,000 10,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

7 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors 25,000 1,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

8 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors 25,000 5,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

9 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN
14593

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors 25,000 0,150 3,750 C#*D#*E#*F#
2 arrodoniment -0,750 -0,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors 25,000 5,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

11 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors 25,000 1,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

12 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors soldadors 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

13 H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V,
homologats segons UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors elèctrics 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Euro
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14 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors 25,000 1,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

15 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat,
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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors elèctrics 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

16 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors 25,000 1,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

17 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors soldadors 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

18 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors 25,000 5,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

19 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors 25,000 0,250 6,250 C#*D#*E#*F#
2 arrodoniment -0,250 -0,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

20 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
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segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors 25,000 0,250 6,250 C#*D#*E#*F#
2 arrodoniment -0,250 -0,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

21 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors 25,000 0,250 6,250 C#*D#*E#*F#
2 arrodoniment -0,250 -0,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

22 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tubers, de polièster i cotó (65%-35%),
color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors 25,000 1,250 31,250 C#*D#*E#*F#
2 arrodoniment -0,250 -0,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

23 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors 25,000 1,250 31,250 C#*D#*E#*F#
2 arrodoniment -0,250 -0,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

24 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors 25,000 3,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

25 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors 25,000 1,250 31,250 C#*D#*E#*F#
2 arrodoniment -0,250 -0,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

26 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Treballadors 25,000 1,250 31,250 C#*D#*E#*F#
2 arrodoniment -0,250 -0,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

27 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors 25,000 1,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

28 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors soldadors 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

29 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors 25,000 1,250 31,250 C#*D#*E#*F#
2 arrodoniment -0,250 -0,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

30 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors soldadors 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST SIS
Capítol 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla,
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i
subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts
en el formigó, en 1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EB Zona de contol 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2 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
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra de EB 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Obra de captacio 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perimetre EB previ a la instal.lació de
la tanca

589,000 0,150 88,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,350

4 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cable 101,000 101,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,000

5 H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m
i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra de captació 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

6 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyalització obres
2 EB 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
3 Rasses 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

7 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Protecció armadures 98,000 98,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,000

8 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Protecció talussos 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Maquinaria 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballs eléctrics AT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballs elèctrics 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

12 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballs elèctrics 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a conductors de
secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió
a terra, instal.lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballs elèctrics 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Possibles treballs amb grúa 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

15 HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 3 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

16 HBBAC007 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

17 HBBAB117 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en
color blanc, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

18 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 ésser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

19 HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda
al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST SIS
Capítol 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 4,000 5,000 260,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,000

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bassa-EB 13,000 1,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

3 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació
de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EB 13,000 1,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

4 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EB 13,000 3,000 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

5 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EB 13,000 3,000 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vestidor 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

7 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Menjador i vestuaris 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Menjador 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Menjador 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Menjador 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Menjador 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuari 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Lavabo 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

13 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuari 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 5,000 8,000 520,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 520,000

15 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

16 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SIS
Capítol 04  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors 25,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors 13,000 4,000 4,000 208,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 208,000

3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors assignats 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST SIS
Capítol 05  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 1,120 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 17/06/12 Pàg.: 1

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

7,22 €

(SET EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

H141511EP-2 u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió de polietilè, homologat segons UNE-EN 50365 17,40 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

H1421110P-3 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

5,69 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

H142AC60P-4 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,09 €

(VUIT EUROS AMB NOU CENTIMS)

H142BB00P-5 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics
, de policarbonat transparent , abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

9,52 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

H1431101P-6 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

H1432012P-7 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,50 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

H1445003P-8 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,68 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

H144N030P-9 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara,
homologat segons UNE-EN 14593

513,41 €

(CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

H1455710P-10 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

2,37 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

H1457520P-11 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,93 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

H1459630P-12 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,01 €

(SIS EUROS AMB UN CENTIMS)
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H145K4B9P-13 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc,
tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

56,11 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB ONZE CENTIMS)

H1461110P-14 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, 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

5,31 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

H1463253P-15 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, 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

60,02 €

(SEIXANTA EUROS AMB DOS CENTIMS)

H1465275P-16 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

22,18 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

H1465376P-17 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa
de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló
i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

25,62 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

H146J364P-18 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568

2,36 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

H1474600P-19 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,01 €

(CATORZE EUROS AMB UN CENTIMS)

H147D102P-20 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

57,71 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
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H147L005P-21 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat
segons UNE-EN 795

45,47 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

H1482422P-22 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tubers, de polièster i
cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340

8,97 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

H1483443P-23 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%),
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

7,48 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

H1484110P-24 u Samarreta de treball, de cotó 2,79 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

H1485140P-25 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,35 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

H1485800P-26 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,26 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

H1487350P-27 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

5,21 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

H1488580P-28 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

15,02 €

(QUINZE EUROS AMB DOS CENTIMS)

H1489890P-29 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

13,25 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

H148B580P-30 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

16,17 €

(SETZE EUROS AMB DISSET CENTIMS)

H1512212P-31 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre
cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de
diàmetre, pescant metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el
formigó, en 1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs

13,92 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
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H1521431P-32 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

6,37 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

H1522111P-33 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

12,66 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

H152J105P-34 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

5,35 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

H152N681P-35 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

6,41 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

H152U000P-36 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,27 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

H1534001P-37 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs

0,22 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

H153A9F1P-38 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

24,36 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

H15A2015P-39 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 53,53 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

H15B0007P-40 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 95,13 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

H15B2002P-41 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 66,31 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

H15B3003P-42 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 213,78 €

(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

H15B5005P-43 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques
per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de
secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat

563,37 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)



SiS del Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals. TM

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 17/06/12 Pàg.: 5

H15B6006P-44 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 18,54 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

H15Z1001P-45 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 40,49 €

(QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

H16F1003P-46 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 132,30 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

H16F1004P-47 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 18,44 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

H16F3000P-48 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 23,35 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

HBBAA007P-49 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 ésser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

27,64 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

HBBAB117P-50 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

27,64 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

HBBAC007P-51 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser
vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

23,85 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

HBBAF007P-52 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

29,90 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

HQU1521AP-53 mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

128,63 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

HQU1531AP-54 mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

242,66 €

(DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
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HQU1A50AP-55 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

169,25 €

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

HQU1H53AP-56 mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

158,46 €

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

HQU22301P-57 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

57,05 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINC CENTIMS)

HQU25701P-58 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

21,63 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

HQU27902P-59 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

29,08 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUIT CENTIMS)

HQU2AF02P-60 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 115,65 €

(CENT QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

HQU2E001P-61 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 86,13 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

HQU2GF01P-62 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

53,56 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

HQU2P001P-63 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,85 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

HQUA1100P-64 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

112,14 €

(CENT DOTZE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

HQUA3100P-65 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

74,31 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
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HQUAM000P-66 u Reconeixement mèdic 33,60 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

HQUAP000P-67 u Curset de primers auxilis i socorrisme 186,38 €

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

HQUZM000P-68 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 18,44 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

HX11X057P-69 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3
mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de
D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

7,22 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 6,88000 €
Altres conceptes 0,34000 €

P-2 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió de polietilè, homologat segons UNE-EN 50365 17,40 €

B141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió de polietilè, homologat segons UNE-EN 16,57000 €
Altres conceptes 0,83000 €

P-3 H1421110 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

5,69 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,42000 €
Altres conceptes 0,27000 €

P-4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,09 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 7,70000 €
Altres conceptes 0,39000 €

P-5 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics
, de policarbonat transparent , abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

9,52 €

B142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs el 9,07000 €
Altres conceptes 0,45000 €

P-6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,25000 €
Altres conceptes 0,01000 €

P-7 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,50 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 17,62000 €
Altres conceptes 0,88000 €

P-8 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,68 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,60000 €
Altres conceptes 0,08000 €

P-9 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara,
homologat segons UNE-EN 14593

513,41 €

B144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom, per línia d'aire comprimit amb màscara, h 488,96000 €
Altres conceptes 24,45000 €

P-10 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

2,37 €
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B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 2,26000 €
Altres conceptes 0,11000 €

P-11 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,93 €

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 10,41000 €
Altres conceptes 0,52000 €

P-12 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,01 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 5,72000 €
Altres conceptes 0,29000 €

P-13 H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc,
tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

56,11 €

B145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc 53,44000 €
Altres conceptes 2,67000 €

P-14 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, 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

5,31 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 5,06000 €
Altres conceptes 0,25000 €

P-15 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, 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

60,02 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant 57,16000 €
Altres conceptes 2,86000 €

P-16 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

22,18 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general 21,12000 €
Altres conceptes 1,06000 €

P-17 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa
de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló
i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

25,62 €
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B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, 24,40000 €
Altres conceptes 1,22000 €

P-18 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568

2,36 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistèn 2,25000 €
Altres conceptes 0,11000 €

P-19 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,01 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,34000 €
Altres conceptes 0,67000 €

P-20 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

57,71 €

B147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàr 54,96000 €
Altres conceptes 2,75000 €

P-21 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat
segons UNE-EN 795

45,47 €

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homol 43,30000 €
Altres conceptes 2,17000 €

P-22 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tubers, de polièster i
cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340

8,97 €

B1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tubers, de poliè 8,54000 €
Altres conceptes 0,43000 €

P-23 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%),
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

7,48 €

B1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35 7,12000 €
Altres conceptes 0,36000 €

P-24 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,79 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,66000 €
Altres conceptes 0,13000 €

P-25 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,35 €

B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant 12,71000 €
Altres conceptes 0,64000 €

P-26 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,26 €
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B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 17,39000 €
Altres conceptes 0,87000 €

P-27 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

5,21 €

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 4,96000 €
Altres conceptes 0,25000 €

P-28 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

15,02 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 14,30000 €
Altres conceptes 0,72000 €

P-29 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

13,25 €

B1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35% 12,62000 €
Altres conceptes 0,63000 €

P-30 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

16,17 €

B148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per a soldador elaborat amb serratge 15,40000 €
Altres conceptes 0,77000 €

P-31 H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre
cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de
diàmetre, pescant metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el
formigó, en 1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs

13,92 €

B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre 0,29600 €

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x8 0,96000 €

B151ABB7 u Pescant metàl.lic de forca, de 7,5 m d'alçària i de 80x40x1,5 mm de secció, per a 20 u 0,95910 €
Altres conceptes 11,70490 €

P-32 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

6,37 €

B1526EK6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sost 0,74000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,47000 €
Altres conceptes 4,16000 €

P-33 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

12,66 €
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B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,35000 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,64680 €
Altres conceptes 11,66320 €

P-34 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

5,35 €

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm 1,23600 €
Altres conceptes 4,11400 €

P-35 H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

6,41 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,64680 €

B1526EK6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sost 0,59200 €

B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,24000 €
Altres conceptes 4,93120 €

P-36 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,27 €

B1526EL6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforaci 0,61000 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisame 0,50400 €
Altres conceptes 1,15600 €

P-37 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs

0,22 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de le 0,03000 €
Altres conceptes 0,19000 €

P-38 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

24,36 €

B44Z501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, tre 12,37500 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,04000 €
Altres conceptes 6,94500 €

P-39 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 53,53 €

B15A0015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 50,98000 €
Altres conceptes 2,55000 €

P-40 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 95,13 €

B15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 90,60000 €
Altres conceptes 4,53000 €

P-41 H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 66,31 €

B15B0002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 63,15000 €
Altres conceptes 3,16000 €

P-42 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 213,78 €

B15B0003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 203,60000 €
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Altres conceptes 10,18000 €

P-43 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques
per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de
secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat

563,37 €

B15B0005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució amb 3 perxes telescòpi 497,28000 €
Altres conceptes 66,09000 €

P-44 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 18,54 €

B15B0006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 17,66000 €
Altres conceptes 0,88000 €

P-45 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 40,49 €
Altres conceptes 40,49000 €

P-46 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 132,30 €
Altres conceptes 132,30000 €

P-47 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 18,44 €
Altres conceptes 18,44000 €

P-48 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 23,35 €
Altres conceptes 23,35000 €

P-49 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 ésser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

27,64 €

BBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 2,87000 €

BBBAD017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 5,89000 €
Altres conceptes 18,88000 €

P-50 HBBAB117 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

27,64 €

BBBAB117 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma cir 2,87000 €

BBBAD027 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el 5,89000 €
Altres conceptes 18,88000 €

P-51 HBBAC007 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser
vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

23,85 €

BBBAC007 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb picto 5,15000 €
Altres conceptes 18,70000 €

P-52 HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

29,90 €
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BBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tr 2,36000 €

BBBAD007 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am 8,56000 €
Altres conceptes 18,98000 €

P-53 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

128,63 €

BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 122,50000 €
Altres conceptes 6,13000 €

P-54 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

242,66 €

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 231,10000 €
Altres conceptes 11,56000 €

P-55 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

169,25 €

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 161,19000 €
Altres conceptes 8,06000 €

P-56 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

158,46 €

BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllam 150,91000 €
Altres conceptes 7,55000 €

P-57 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

57,05 €

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 49,94000 €
Altres conceptes 7,11000 €

P-58 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

21,63 €
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BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 17,97000 €
Altres conceptes 3,66000 €

P-59 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

29,08 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb c 21,54500 €
Altres conceptes 7,53500 €

P-60 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 115,65 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 104,00000 €
Altres conceptes 11,65000 €

P-61 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 86,13 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 81,12000 €
Altres conceptes 5,01000 €

P-62 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

53,56 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 49,25000 €
Altres conceptes 4,31000 €

P-63 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,85 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,88000 €
Altres conceptes 0,97000 €

P-64 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

112,14 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 106,80000 €
Altres conceptes 5,34000 €

P-65 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

74,31 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 70,77000 €
Altres conceptes 3,54000 €

P-66 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 33,60 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 32,00000 €
Altres conceptes 1,60000 €

P-67 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 186,38 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 177,50000 €
Altres conceptes 8,88000 €

P-68 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 18,44 €
Altres conceptes 18,44000 €

P-69 HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3
mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de
D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs

0,00 €
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Obra 01 Pressupost SIS

Capítol 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

7,22 125,000 902,50

2 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió de polietilè, homologat
segons UNE-EN 50365 (P - 2)

17,40 10,000 174,00

3 H1421110 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 (P - 3)

5,69 125,000 711,25

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 4)

8,09 7,000 56,63

5 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , abatible i
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 5)

9,52 6,000 57,12

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 6)

0,26 250,000 65,00

7 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 7)

18,50 25,000 462,50

8 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 8)

1,68 125,000 210,00

9 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit
amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593 (P - 9)

513,41 3,000 1.540,23

10 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 -
10)

2,37 125,000 296,25

11 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 11)

10,93 25,000 273,25

12 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 12)

6,01 7,000 42,07

13 H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2,
logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 13)

56,11 10,000 561,10

14 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, 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 - 14)

5,31 25,000 132,75

15 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, 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 - 15)

60,02 10,000 600,20

16 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 16)

22,18 25,000 554,50

17 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca

25,62 7,000 179,34

euros
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amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 17)

18 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 18)

2,36 125,000 295,00

19 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 19) 14,01 6,000 84,06
20 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 20)

57,71 6,000 346,26

21 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçària, homologat segons UNE-EN 795 (P - 21)

45,47 6,000 272,82

22 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
tubers, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 (P - 22)

8,97 31,000 278,07

23 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster
i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologats segons UNE-EN 340 (P - 23)

7,48 31,000 231,88

24 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 24) 2,79 75,000 209,25
25 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 25) 13,35 31,000 413,85
26 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,

homologada segons UNE-EN 471 (P - 26)
18,26 31,000 566,06

27 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
27)

5,21 25,000 130,25

28 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 28)

15,02 7,000 105,14

29 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 29)

13,25 31,000 410,75

30 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348 (P - 30)

16,17 7,000 113,19

TOTAL Capítol 01.01 10.275,27

Obra 01 Pressupost SIS

Capítol 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior,
fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes
d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de forca
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a
col.locació i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

13,92 100,000 1.392,00

2 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 - 32)

6,37 30,000 191,10

3 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants

12,66 88,350 1.118,51

euros
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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 - 33)

4 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

5,35 101,000 540,35

5 H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa , d'alçària 1 m, enjovada
en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 35)

6,41 30,000 192,30

6 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 36)

2,27 150,000 340,50

7 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diametre, amb
desmuntatge inclòs (P - 37)

0,22 98,000 21,56

8 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 38)

24,36 10,000 243,60

9 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color
ambre (P - 39)

53,53 10,000 535,30

10 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques
en tensió (P - 40)

95,13 1,000 95,13

11 H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE
204001 (P - 41)

66,31 5,000 331,55

12 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 42) 213,78 4,000 855,12
13 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3

perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 43)

563,37 1,000 563,37

14 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargària 3 m (P - 44)

18,54 20,000 370,80

15 HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 3 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 52)

29,90 4,000 119,60

16 HBBAC007 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

23,85 2,000 47,70

17 HBBAB117 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 3 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 50)

27,64 4,000 110,56

18 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 ésser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

27,64 4,000 110,56

19 HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra
de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions
horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el
desmuntatge inclòs (P - 69)

0,00 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.02 7.179,61

Obra 01 Pressupost SIS

Capítol 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 45)

40,49 260,000 10.527,40

euros
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2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
53)

128,63 13,000 1.672,19

3 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 54)

242,66 13,000 3.154,58

4 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 55)

169,25 39,000 6.600,75

5 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera
de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 56)

158,46 39,000 6.179,94

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 57)

57,05 25,000 1.426,25

7 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 - 58)

21,63 5,000 108,15

8 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 59)

29,08 3,000 87,24

9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 60)

115,65 3,000 346,95

10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 61)

86,13 3,000 258,39

11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 62)

53,56 3,000 160,68

12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 63) 1,85 5,000 9,25
13 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball (P - 64)
112,14 1,000 112,14

14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 68) 18,44 520,000 9.588,80
15 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6

persones (P - 46)
132,30 13,000 1.719,90

16 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 65)

74,31 2,000 148,62

TOTAL Capítol 01.03 42.101,23

Obra 01 Pressupost SIS

Capítol 04 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
47)

18,44 50,000 922,00

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 48) 23,35 208,000 4.856,80
3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 67) 186,38 5,000 931,90

euros
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TOTAL Capítol 01.04 6.710,70

Obra 01 Pressupost SIS

Capítol 05 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 66) 33,60 28,000 940,80

TOTAL Capítol 01.05 940,80

euros
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NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost SIS 67.207,61

67.207,61

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 67.207,61

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 67.207,61

18 % IVA SOBRE 67.207,61................................................................................................ 12.097,37

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 79.304,98

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

setanta-nou mil tres-cents quatre euros amb noranta-vuit centims
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1. INTRODUCCIÓ 
 

Per  dur  a  terme  la  construcció  de  la  infraestructura  projectada  s'ha  realitzat  un 
programa de treballs. 

El Contractista haurà de preveure el nombre d'equips necessaris de manera que  es 
puguin acabar els treballs dins del termini fixat per l'execució de les obres. 

Aquest pla s'ha realitzat tenint en compte  la forma en què s'executaran  les obres, de 
manera similar a l'estructuració del pressupost. El temps previst per a cada activitat ha 
estat calculat en funció dels mesuraments i dels rendiments dels equips constructius. 

S'estableix un termini d'execució total de  les obres de TRETZE (13) mesos, tal com es 
pot veure al programa de treballs que s'adjunta. 

En converses mantingudes amb la Col∙lectivitat de Regants, s'ha establit com a període 
de  reg  li  comprès  entre  el  dia  quinze  (15)  de Març  i  el  u  (1)  de  Setembre.  Per  no 
impedir  el  subministrament  d'aigua  al  llarg  d'aquesta  temporada  de  reg,  les  obres 
relatives a la xarxa de distribució i les que afecten a la canonada principal es realitzaran 
fora d'aquest termini. 

S'ha considerat l'inici de les obres el dia 3 de Setembre de 2012, d'aquesta manera, la 
data de final de l'obra se situa al 04 d'octubre l'any 2013 

Per tant, la infraestructura haurà d'estar en funcionament per a la pròxima campanya 
de reg. 
 



Id Nombre de tarea Duración

1 XARXA DE REG MOLI DE PALS 285 días

2 REPLANTEIG 14 días

3 Replanteig i inici d'obres 14 días

4 OBRA DE CAPTACIÓ 24 días

5 Moviment de terres 4 días

6 Obra civil 20 días

7 Canonades 5 días

8 Varis 2 días

9 XARXES DE REG 123,5 días

10 Moviment de terres 123,5 días

11 Obra civil 53 días

12 Canonades 75 días

13 Valvuleria 22 días

14 Hidrants i presses parcelaries 30 días

15 Varis 5 días

16 ESTACIÓ DE BOMBAMENT 128,5 días

17 Moviment de terres 32,5 días

18 Obra civil 31,5 días

19 Edificació 33,5 días

20 Caldereria i valvuleria 31 días

21 Equips electromecànics 31 días

22 Urbanització 12 días

23 Varis 5 días

24 ELECTRIFICACIÓ 28 días

25 Instrumentació, proves i posad 28 días

26 Drets d'escomesa i instal·lacions 270 días

27 Drets d'escomesa i Línia elèct 270 días

28 VARIS 285 días

29 Seguretat i Salut 285 días

30 Mesures correctores 284 días

31 FI D'OBRA 1 día

32 Fi d'obra 1 día

33 CAMPANYA DE REG 122 días

34 Campanya de reg 122 días
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Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/06/12 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 24,38000 €

A0121000 h Oficial 1a 23,02000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,02000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,02000 €

A0127000 h Oficial 1a col.locador 23,02000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 23,02000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,02000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,02000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,02000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 23,02000 €

A0130000 h Manobre especialista 19,36000 €

A0132000 h Peó 19,36000 €

A0133000 h Ajudant 19,36000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 19,36000 €

A0137000 h Ajudant col.locador 19,36000 €

A013H000 h Ajudant electricista 19,36000 €

A013M000 h Ajudant muntador 19,36000 €

A013U001 h Ajudant 19,36000 €

A0140000 h Manobre 19,87000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,86000 €

A0160000 h Peó 19,71000 €



Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/06/12 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 58,02000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 74,71000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 19,38000 €

C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 139,39000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 55,07000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 68,52000 €

C131U013 h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 60 cm d'amplària 35,42000 €

C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 66,56000 €

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 121,58000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 42,46000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 48,37000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 60,18000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 73,04000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 60,86000 €

C133U010 h Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 t 52,18000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 63,57000 €

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 70,58000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 13,22000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 9,31000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 40,34000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 42,16000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 52,81000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 41,13000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 47,28000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 42,88000 €

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 56,11000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,01000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 104,32000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 31,69000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,62000 €

C1709G0U h Estenedora de granulat 45,33000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 42,42000 €

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,29000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,87000 €

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,29000 €

C200U003 h Cisalla elèctrica 2,46000 €

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 3,67000 €

C3H1U002 h Equip de personal i maquinària per a perforació i extracció, inclòs trepant, llots tixotròpics,
encamisat i formigonat de piló complet

206,79000 €

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 51,96000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 7,04000 €

CZ11U010 h Grup electrogen 85 kVA 9,42000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,76000 €

CZ13U010 h Bomba 7,5 CV 6,17000 €



Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/06/12 Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 3,83000 €



Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/06/12 Pàg.: 4

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,11000 €

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 4,78000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,18000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,77000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 16,36000 €

B0312020 t To para clase de exposición i+qb 19,68000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 14,12000 €

B033R005 m3 Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 15 mm 20,85000 €

B033R008 m3 Grava de pedrera de pedra calcària, de 20 a 40 mm 18,32000 €

B033R500 t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm 14,18000 €

B037000R m3 Tot-u natural,de prèstec cribat 2-20 mm inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 5,14000 €

B037200R m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 15,83000 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,40000 €

B03DU101 m3 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2 procedent de la pròpia obra 0,70000 €

B03H3002 t Barreja de granulats granítics per a tractaments superficials de paviments 14,10000 €

B044U000 t Bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs transport a l'obra 10,39000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 87,98000 €

B0532310 kg To para clase de exposición i 0,09000 €

B055R022 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-2 0,32000 €

B055R024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,39000 €

B060R3C8 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, apte per a classe
d'exposició IIa, inclòs transport a l'obra

81,34000 €

B060R3D1 m3 Formigó HA-25/F/20/I, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, apte per a classe d'exposició I,
inclòs transport a l'obra

77,66000 €

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

72,75000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 77,65000 €

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 70,32000 €

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 82,02000 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 85,14000 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 89,88000 €

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

60,41000 €

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

35,64000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

32,61000 €

B0718U00 m3 Mortero seco de cemento 1:4, con aditivos plastificantes 83,66000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 95,88000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,18000 €

B0A216SG m2 Tela metàl.lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de malla i de D 2,7 mm 1,89000 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,07000 €

B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 0,75000 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,56000 €

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,69000 €



Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/06/12 Pàg.: 5

MATERIALS

B0B3U001 kg Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, fins a 10 mm de diàmetre 0,87000 €

B0B3U05S m2 Malla electrosoldada en acer corrugat de B 500 S, de 20x20 cm i 10 mm de diàmetre 4,02000 €

B0CH1336 m2 Planxa grecada d'acer galvanitzat amb nervis cada 24 a 28 cm, de gruix 0,6 mm, amb una inèrcia
entre 12 i 13 cm4 i un pes entre 5,9 i 6,5 kg/m2

6,29000 €

B0CHV001 m2 Coberta de planxa simple P30, prelacada 11,93000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,44000 €

B0D625A0 cu Nto, macizo, rugoso, de 400x200x50 mm de cara vista, gris, categoría i, según norma une-en 771-3 8,84000 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 21,68000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,32000 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,71000 €

B0D8R101 m2 Amortitzacio plafo metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos 0,90000 €

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,53000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,51000 €

B0DZR200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x50 cm 0,17000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,45000 €

B0E244L5 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 400x200x200 cm, de dues cares vistes, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3

1,34000 €

B0EAA4L6 u Peça U de morter de ciment, de 400x200x200 mm, de cara vista, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 color gris

1,38000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,20000 €

B4LFV001 m Biguetes 1806 S 4,57000 €

B4LFV003 m Riostra frontal 50 de 7m de longitud 51,18000 €

B4LFV005 u Elements entrebiguetat N/18-22 1,60000 €

B4LH0203 m Semibigueta de formigó pretesat d'alçària 13 a 14 cm, amb armadura activa de tensió compresa
entre 96 i 131 kN

4,95000 €

B4LZ170L m Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de 70 cm i alçària de 20 cm 5,23000 €

B5ZA23F1 u Carener de peces prefabricades de formigó secció inclinada tipus sas o similar. Ref UP-275
l:50x27.5

3,45000 €

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,26000 €

B6A14332 u Porta d'una fulla de mides 1x2 m, de perfils metàl·lics galvanitzats i malla de simple torsió 52,92000 €

B6AZ1134 u Pal de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 48 mm i d'alçària 2,4 m 24,90000 €

B7B1R003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé per a basses, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat
per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N

1,07000 €

B7B1U001 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 125 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 1500 N

0,78000 €

B7C100N0 kg Escumant per a formigó cel·lular 1,06000 €

B7J50090 dm3 Masilla para segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 13,83000 €

B9518045 m2 Estructura de peus regulables d'acer galvanitzat per a paviments tècnics interiors, per a una alçària
de 20 a 600 mm, llosetes de 60x60 cm i 3 cm de gruix, amb nucli de sulfat de calci, acabat superior
amb acer i revestiment inferior d'acer, classe 3 segons la norma UNE-EN 12825

54,29000 €

BAB1249E m2 Reixa de ventilació de xapa perforada de ferro i=4mm de 54x54 cm, pintada amb esmalt
*anticorrosivo tipus oxiron negre forja de titanlux o similar. marcs tubulars de 30x30mm i=3mm.

82,60000 €

BABG3762 u Porta d'acer galvanitzat reixada d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 60x215 cm, amb bastidor
de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat

220,00000 €

BAR1U002 u Porta de dues fulles de 3x2,5 m, d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla de
triple torsió de 50 mm de pas de malla i de d 1,5 mm, muntants de 100x100 mm, passador, pany i
pom

531,34000 €
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MATERIALS

BAR1UV32 u Porta de dues fulles de 01x2,25 m, d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla de
triple torsió de 50 mm de pas de malla i de d 2,7 mm, muntants de 100x100 mm, passador, pany i
pom

290,00000 €

BAZ1VIER m Escopidor de xapa d'acer de 50 cm d'ample i=6mm. acabat pintat amb esmalt *antioxido tipus
oxiron forja de tintanlux.

70,65000 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 15,14000 €

BBP1R012 m Tanca de 2,00 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de triple torsió de 50x50
mm i 1,5 mm de diàmetre

3,75000 €

BBP1W001 m Tanca de 2,00 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de simple torsió de 50x50
mm i 1,6 mm de diàmetre.

2,11000 €

BBPZR005 u Pal de tub d'acer galvanitzat de 2,50 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, inclòs part proporcional
d'angle

12,02000 €

BD13187B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125
mm i de llargària 3 m, per a encolar

4,17000 €

BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm 2,28000 €

BD514DK1 u Bonera de PVC rígid, de 125 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica 18,16000 €

BDD1R010 u Anell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 100 cm d'alçària, per a pou de registre 55,50000 €

BDD1R024 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària 81,70000 €

BDDRDT10 u Pericó prefabricat de formigó armat de dimensions interiors 100x100x105 cm, amb pota de elefant,
dues gateres, marc de 3 mm i tapa de doble obertura de planxa d'acer galvanitzat llagrimada de
3-5 mm, amb maneta, doble frontissa, tancamente amb candau.

228,00000 €

BDDRT100 u Tapa de xapa metàl·lica galvanitzada llagrimada d¡espessors 3-5 mm, per a pericó de dimensions
interiors 100x100 cm incloent-hi p.p. de ancoratges, subjeccions, tanca i reforços estructurals

191,45000 €

BDDRT200 u Tapa de xapa metàl·lica galvanitzada llagrimada d¡espessors 3-5 mm, per a pericó de dimensions
interiors 150x150 cm incloent-hi p.p. de ancoratges, subjeccions, tanca i reforços estructurals

312,38000 €

BDDRV200 u Pericó prefabricat de formigó armat de dimensions interiors 150x150x150 cm, amb pota de elefant,
dues obertures i reixes de ventilació laterals, marc de 3mm i tapa de doble obertura de planxa
d'acer galvanitzat llagrimada de 3-5 mm, amb maneta, doble frontissa, tancamente amb candau.

395,25000 €

BDDZ3150 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70 cm i 145 kg de pes 74,55000 €

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

6,30000 €

BDKZHEC0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

49,42000 €

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 7,77000 €

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,12000 €

BEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d 10,58000 €

BF650V01 u Vàlvula de'esfera DN 12,5 mm , PN 10 kg/cm2, d'accionament manual mitjançant palanca, cos,
bola i eix d'acer inoxidable d'extrems roscats.Inclou els  accessoris necessaris pel muntatge.

17,75000 €

BF671V25 u Vàlvula de retenció DN 200 PN 10 de doble disco, provistes de superfícies d'estanqueïtat
metall-polyuretà. construïdes amb cos GGG-40 i tapa GG-25, junta cos-tapa de nitril i molla d'acer
inox. inclosos tots el materials necessaris.

282,00000 €

BF671V45 u Vàlvula de retenció DN 350 PN 10 de doble clapeta, provistes de superfícies d'estanqueïtat
metall-polyuretà. construïdes amb cos GGG-40 i tapa GG-25, junta cos-tapa de nitril i molla d'acer
inox. inclosos tots el materials necessaris.

640,00000 €

BFB1R511 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 110 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè

2,76000 €

BFB1R512 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 125 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè

3,57000 €

BFB1R514 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 140 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè

4,49000 €
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MATERIALS

BFB1R516 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 160 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè

5,87000 €

BFB1R518 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 180 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè

7,36000 €

BFB1R520 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 200 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè

9,11000 €

BFB1R522 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 225 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè

11,52000 €

BFB1R525 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 250 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè

14,14000 €

BFB1R531 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 315 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè

22,52000 €

BFB1R535 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 355 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè

28,95000 €

BFB1R540 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 400 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè

36,53000 €

BFB1R550 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 500 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè

58,29000 €

BFB1R580 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 800 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè

149,02000 €

BFB1R609 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

3,36000 €

BFB1R706 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 63 mm, PN 16, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

2,14000 €

BFB1R709 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90 mm, PN 16, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

4,30000 €

BFB9C081 ud Colze 90º de PEAD PE100 DN 90 PN 16 injectat per a soldadura a tope o termofusió 13,10000 €

BFB9D063 ud Colze 45º de PEAD PE100 DN 63 PN 16 injectat per a soldadura a tope o termofusió 8,25000 €

BFB9D080 ud Colze 45º de PEAD PE100 DN 90PN 16 injectat per a soldadura a tope o termofusió 16,25000 €

BFB9T063 ud T de PEAD PE100 DN 63-50-63 PN 16 injectat per a soldadura a tope o termofusió 9,16000 €

BFB9T090 ud T de PEAD PE100 DN 90-50-90 PN 16 injectat per a soldadura a tope o termofusió 18,60000 €

BFG1R204 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 40 cm, classe II segons norma ASTM C-76M, inclòs junta
elastomèrica

31,72000 €

BG1VV001 Ud Caixa d'empalmes IP 55, totalment connectada i instal·Lada, amb accesoris i mà d'obra. 20,89000 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,49000 €

BG241500 m Canonada d'acer flexible de D=21mm 2,05000 €

BG3191A0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar,
de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de PVC

6,54000 €

BG3191B0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar,
de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de PVC

9,58000 €

BG3191C0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar,
de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de PVC

12,01000 €
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BG3191D0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar,
de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de PVC

15,03000 €

BG3191G0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar,
de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de PVC

28,80000 €

BG319330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

1,30000 €

BG319630 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar,
de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

2,06000 €

BG319650 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar,
de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

4,36000 €

BG319660 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar,
de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC

6,68000 €

BGPV001 Ud. Ud. Variador de velocitat POWER ELECTRÒNIC o equivalent, serie SD700 per a potència de 75
kW a 400V

10.738,00000 €

BGPV002 Ud. Ud. Variador de velocitat POWER ELECTRÒNIC o equivalent, serie SD700 per a potència de 30
kW a 400V

4.412,00000 €

BJ1B0800 u Comporta mural bidireccional estanca amb accionament motoritzat d'acer AISI 304 per a tub de
DN 800
Motor elèctric trifàsic a 380 V tot o res
Mides exteriors 1100 x 1976. Conjunt inclou bastidor, taluler, junta d'estanqueïtat fus i guies
lliscadores
Fus d'acer AISI 303 no ascendent

3.431,26000 €

BJ63003V u Filtre caçapedres metal.lic de malla en 'y' amb pintura de polièster de diàmetre 3' PN-16 amb malla
filtrant d'acer inoxidable de 4 mm de llum

142,00000 €

BJM3R010 u Ventosa trifuncional amb brida, DN 50 mm, amb cos de fosa nodular i revestiment mínim amb
pintura epoxi de 250 micres, presió màxima de servei 16 bar.

314,60000 €

BJM3R020 u Ventosa trifuncional amb brida, DN 80 mm, amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, tipus Ari Shelef o equivalent

297,13000 €

BJM3R030 u Ventosa trifuncional amb brida, DN 100 mm, amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, tipus Ari Shelef o equivalent

404,11000 €

BJM3R040 u Ventosa trifuncional amb brida, DN 150 mm, amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, tipus Ari Shelef o equivalent

1.128,90000 €

BJM3R050 u Ventosa trifuncional amb brida, DN 200 mm, amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, tipus Ari Shelef o equivalent

1.250,64000 €

BJM3RR01 u Ventosa trifuncional roscada 1´´ PN 16 amb cos de nylon reforçat, base i rosca de llautó. 76,64000 €

BJM5U005 u Conjunt manòmetre de glicerina PN 16 amb rosca 1/4´´ , te derivació acer galvanitzat 1´´, enllaç
doble rosca acer galvanitzat 1´´,reducció de 1 a 1/4´´ i altres elements de connexió

17,02000 €

BJMAUR10 u Mesurador de pressió ENDRESS+HAUSER amb sensor capacitiu amb emisió de senyal analògica
4-20 mA, compensació de la temperatura, per a un ventall de mesures de 0 a 40 bar, per zona no
classificada IP66 i junta tòrica FPM Vitón

398,32000 €

BJMCU000 u Mesurador de nivell ENDRESS+HAUSER mitjançant sensor hidrostàtic, amb emisió de senyal
analògica 4-20 mA, compensació de la temperatura, per a un ventall de mesures de 0 a 0.6 bar,
incloent cable PE 10 m i junta de sensor de Vitón

511,18000 €

BJMVR020 u Vàlvula volumètrica roscada tipus Bermad sèrie 900 o equivalent, de fosa dúctil amb recobriment
mínim amb epoxi de 150 micres, composta per comptador woltman eix vertical de transmisió
magnètica i vàlvula hidràulica accionada per diafragma, de 2'', amb vàlvula de 3 vies i emisor de
polsos.

260,29000 €

BJMVR030 u Vàlvula volumètrica amb brides tipus Bermad sèrie 900 o equivalent, de fosa dúctil amb
recobriment mínim amb epoxi de 150 micres, composta per comptador woltman eix vertical de
transmisió magnètica i vàlvula hidràulica accionada per diafragma, de DN80'', amb vàlvula de 3
vies i emisor de polsos, inclou juntes i cargols

438,73000 €

BJS1RA70 u Racord barcelona 45 amb rosca mascle a DN 40 12,11000 €
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BJWMR100 u Part proporcional de junts i cargols per ventosa trifuncional amb brida de DN 80 mm, PN 16,
muntada sobre canonada

15,35000 €

BJWMR150 u Part proporcional de junts i cargols per ventosa trifuncional amb brida de DN 100 mm, PN 16,
muntada sobre canonada

16,86000 €

BJWMS000 u Part proporcional de junts i cargols per ventosa trifuncional amb brida de DN 200 mm, PN 16,
muntada sobre carret elevador

64,44000 €

BJWMS080 u Part proporcional de junts i cargols per ventosa trifuncional amb brida de DN 50 mm, PN 16,
muntada sobre carret elevador

13,22000 €

BJWMS100 u Part proporcional de junts i cargols per ventosa trifuncional amb brida de DN 80 mm, PN 16,
muntada sobre carret elevador

23,02000 €

BJWMS150 u Part proporcional de junts i cargols per ventosa trifuncional amb brida de DN 100 mm, PN 16,
muntada sobre carret elevador

25,28000 €

BJWMS200 u Part proporcional de junts i cargols per ventosa trifuncional amb brida de DN 150 mm, PN 16,
muntada sobre carret elevador

43,70000 €

BM1EDA09 u Cabalímetre electromagnètic DN 250
Temperatura màxima fluid: 80ºC
Rang de cabals 0 a 1770 m3/h

1.898,56000 €

BM1EDA19 u Cabalímetre electromagnètic DN 500
Temperatura màxima fluid: 80ºC
Rang de cabals 0 a 7100 m3/h

3.962,18000 €

BN11R030 u Vàlvula de comporta roscada tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 40 mm; PN 1.6 MPa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix
inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb
llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat
8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

58,90000 €

BN12R110 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 50 mm; PN 1.6 MPa
amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres,
eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic
amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer
qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu
muntatge, completament instal·lada i provada.

75,69000 €

BN12R130 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 80 mm; PN 1.6 MPa
amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres,
eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic
amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer
qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu
muntatge, completament instal·lada i provada.

104,83000 €

BN12R140 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 100 mm; PN 1.6 MPa
amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres,
eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic
amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer
qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu
muntatge, completament instal·lada i provada.

123,36000 €

BN12R170 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 200 mm; PN 1.6 MPa
amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres,
eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic
amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer
qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu
muntatge, completament instal·lada i provada.

477,80000 €

BN12R180 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 250 mm; PN 1.6 MPa
amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres,
eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic
amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer
qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu
muntatge, completament instal·lada i provada.

619,69000 €

BN12R310 u Vàlvula de comporta amb brides i fusell exterior tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 50 mm;
PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred,

178,74000 €
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tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

BN12R320 u Vàlvula de comporta amb brides i fusell exterior tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 80 mm;
PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

269,24000 €

BN12R330 u Vàlvula de comporta amb brides i fusell exterior tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 100 mm;
PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

303,48000 €

BN12R340 u Vàlvula de comporta amb brides i fusell exterior tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 150 mm;
PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

354,86000 €

BN12R350 u Vàlvula de comporta amb brides i fusell exterior tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 200 mm;
PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria
DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

465,62000 €

BN31R001 u Vàlvula esfera roscada, de DN 3/4´´, PN 16, metàl·lica 12,51000 €

BN31R005 u Vàlvula esfera roscada  1´´, PN 16, metàl·lica 16,75000 €

BN31U001 u Vàlvula d´esfera manual amb rosca NPT de DN 1/4'' i PN 56, eix i bola d'acer inoxidable AISI-316 14,57000 €

BN42U200 u Vàlvula de papallona d'eix central tipus wafer tipus Belgicast BV.05.2CW o equivalent DN 200 mm;
PN 1.6 MPa amb reductor manual, cos en fosa dúctil GGG 40, revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420, disc inox AISI 316 sobre junta EPDM, amb tots els seus
accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

212,42000 €

BN43R505 u Vàlvula de papallona d'eix central amb brides tipus Belgicast BV.05.2CB o equivalent DN 500 mm;
PN 1 MPa amb reductor manual, cos en fosa dúctil GGG 40, revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres, eix inox AISI 420, disc inox AISI 316 sobre junta EPDM, amb tots els seus
accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

2.026,64000 €

BN43V002 u Vàlvula de papallona d'eix centrat amb brides tipus Belgicast BV.05.2CB o equivalent DN 350 mm,
PN 1.6 Mpa, accionament amb motor, cos en fosa dúctil GGG 40, revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, eix inoxidable AISI 420, disc inoxidable 316 sobre junta EPDM, amb tots els
seus accessoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

5.708,09000 €

BN43V003 u Vàlvula de papallona d'eix centrat amb brides tipus Belgicast BV.05.2CB o equivalent DN 200 mm,
PN 1.6 Mpa, accionament amb motor, cos en fosa dúctil GGG 40, revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micras, eix inoxidable AISI 420, disc inoxidable 316 sobre junta EPDM, amb tots els
seus accessoris i complements per al seu muntatge, completamente instal·lada i provada.

3.017,82000 €

BN850025 u Valvula de bola de DN 1'' amb cos i bola d'acer inoxidable 14,72000 €

BNE40003 u Filtre caçapedres DN 50 PN 16 amb brides d'acer amb revestiment amb pintura epoxi, cartutx inox
amb diàmetre de pas de 4mm i vàlvula de bola metàlica de desguàs, inclou juntes i cargols

114,02000 €

BNE40006 u Filtre caçapedres DN 80 PN 16 amb brides d'acer amb revestiment amb pintura epoxi, cartutx inox
amb diàmetre de pas de 4mm i vàlvula de bola metàlica de desguàs, inclou juntes i cargols

149,16000 €

BNWM4U20 u Part proporcional de junts i cargols per a vàlvules de papallona tipus Wafer de DN 200 mm; PN 16 27,53000 €
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BNWM5U60 u Part proporcional de junts i cargols per a vàlvules de papallona amb brides de DN 600 mm; PN 16 215,14000 €

BNWM6U50 u Part proporcional de junts i cargols per a vàlvules de papallona amb brides de DN 500 mm; PN 10 197,36000 €

BNWMU050 u Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de comporta amb brides de DN 50 mm, PN 16 6,68000 €

BNWMU080 u Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de comporta amb brides de DN 80 mm, PN 16 10,70000 €

BNWMV200 u Part proporcional de junts i cargols per a carret de desmuntatge de DN 200 mm; PN 16 6,05000 €

BNWMW350 u Part proporcional de junts i cargols per a carret de desmuntatge de DN 350 mm; PN 10 13,61000 €

BNZ0X01 u Tapa cega DN 450 amb sortida DN 200 d'acer galvanitzat. 451,00000 €

BNZ0X20 u Coll de cigne a doble colze pujada d'acer galvanitzat DN 200 de fins una alçada de 2 metres
connexió amb brides, i collets porta brides de PVC/PRFV inclou soports, juntes, cargols.

392,00000 €

BNZ0X22 u Conjunt de coll de cigne a doble colze pujada d'acer galvanitzat DN 200 de fins una alçada de 2
metres connexió amb brides, i collets porta brides de PVC/PRFV i T d'acer galvanitzat de DN
200-200-200 , inclou soports, juntes, cargols.

558,00000 €

BNZX304 u Connexió amb brida boja amb valona de DN200 PN10 a tub de PVC-U o PEAD 42,20000 €

BNZX305 u Connexió amb brida boja amb valona de DN250 PN10 a tub de PVC-U o PEAD 51,00000 €

BNZ10250 u Conjunt de portabrides de PEAD DN 50 PN 16, brida boja d'acer, juntes i cargols 12,56000 €

BNZ10301 u Conjunt de portabrides de PEAD DN 80 PN 16, brida boja d'acer, juntes i cargols 22,72000 €

BNZ10302 u Conjunt de portabrides de PEAD DN 90 PN 16, brida boja d'acer, juntes i cargols 23,86000 €

BNZ10307 u Conjunt de portabrides de PEAD DN 63 PN 16, brida boja d'acer, juntes i cargols 13,23000 €

BNZ10396 u Coll de cigne pujada d'acer galvanitzat DN 50 connexió amb brides bojes amb dos empelts de 1´´ i
3/4´´ mascle i tap roscat 3/4´´ inclou soports, juntes, cargols.

146,78000 €

BNZ10402 u Coll de cigne pujada d'acer galvanitzat DN 80 connexió amb brides bojes amb dos empelts de 1´´ i
3/4´´ mascle i tap roscat 3/4´´ inclou soports, juntes, cargols

163,02000 €

BNZ10805 u Transició de llautó 1 1/2´´ mascle a PE per electrosoldar DN 50. 18,33000 €

BNZ11304 u Brida acer galvanitzat DN 50 amb rosca interior femella de 2´´ 37,73000 €

BNZ11A16 u Colze de llautó de 45º  mascle-femella 1 1/2'' 9,29000 €

BNZ1M050 u Carret d'acer galvanitzat DN 50 connexió amb brides amb 2 empelts de 1´´, inclou soports, juntes,
cargols.

58,46000 €

BNZ1M080 u Carret d'acer galvanitzat DN 80 connexió amb brides amb 2 empelts de 1´´, inclou soports, juntes,
cargols.

69,93000 €

BNZ1T050 u Carret elevador DN 50 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i complements
per al seu muntatge

45,05000 €

BNZ1T080 u Carret elevador DN 80 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i complements
per al seu muntatge

51,60000 €

BNZ1T100 u Carret elevador DN 100 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i complements
per al seu muntatge

57,33000 €

BNZ1T150 u Carret elevador DN 150 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i complements
per al seu muntatge

88,45000 €

BNZ1T200 u Carret elevador DN 200 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i complements
per al seu muntatge

110,57000 €

BNZ1U350 u Carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de DN 350 mm; PN 1,0 MPa,
brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i

412,95000 €
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MATERIALS

provada.
BNZ1V200 u Carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de DN 200 mm; PN 1,6 MPa,

brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i
provada.

221,20000 €

BNZ20250 u Coll de cigne DN 250 part superior d'acer galvanitzat segons ISO1461/1999, connexió amb brides
bojes amb un empelt de 3´´, inclou soports, juntes, segons plànols.

185,35000 €

BNZ20251 u Coll de cigne DN 250 part inferior d'acer galvanitzat segons ISO1461/1999, connexió amb brides
bojes amb un empelt de 3/4´´ mascle i tap roscat 3/4´´, inclou soports, juntes, segons plànols.

188,88000 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic
total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona d'aplec

27,01000 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 6,61000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,84000 €

BR471107 u Subministrament d'arbre tipus Populus alba, de perímetre de tronc 18/20 a arrel nua 25,74000 €

BR822003 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó
complert per a la subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra

4,32000 €

BS210002 kg Acer S275JR, per a elements de caldereria, treballat a taller i amb protecció segons Plec de
Prescripcions Tècniques

2,37000 €

BS3CV001 u Conjunt de filtració automàtica marca STF modelo FMA 2006, o equivalent, per a un cabal de 220
m3/h format per filtres de malles autonetejants elèctrics de 125 micres amb malla d'acer inoxidable
AISI 316 L per a una presió màxima de teball de 10 atm format pels seguents elements:
- 2 Filtres automàtics autonetejants elèctrics ø125 mm amb una superficie filtrant de 6.900 cm²
amb motor elèctric de neteja.
- Quadre de control i programador per a maniobra dels filtres automàtics.
- 4 Vàlvules de papallona ø150 tipus Wafer
- Col.lector d'entrada d'aigua bruta i sortida d'aigüa filtrada DN-250 i col.lector de neteja DN-80.
Inclou la conexió a la caldereria, anclatjes a la solera,  juntes, perns d'anclatje i elements d'unió.

17.706,00000 €

BS6BV001 u Bomba centrifuga d'eix vertical de canya tipus 18EKY/1 de FLOWSERVE, o equivalent, d'alçada
manomètrica nominal 26 mca i cabal nominal 504 m3/h amb una altura de canya de fins 4 m.
Motor elèctric de 75 kW ABB / SIEMENS de 3 fases, 50 Hz, 400 V, B3 o V1, IP55, d'execució
estàndard, apte per a funcionar amb variador de freqüència. Els rodets seran en bronze, eix i
camisa en acer inoxidable; estanqueitat de l'eix per empaquetadura; Inclou protecció de
l'acoplament; amb acoplament flexible. Amb les especificacions complementàries establertes, la
relació de materials detallada i amb les proves en obra fixades per la Direcció Facultativa; inclosos
tots els materials necessaris per al seu transport, muntatge i col·locació; completament instal·lada.

21.596,60000 €

BS6BV002 u Bomba centrifuga d'eix vertical de canya tipus 12EJH/3 de FLOWSERVE, o equivalent, d'alçada
manomètrica nominal 41 mca i cabal nominal 110 m3/h amb una altura de canya de fins 4 m.
Motor elèctric de 30 kW ABB / SIEMENS de 3 fases, 50 Hz, 400 V, B3 o V1, IP55, d'execució
estàndard, apte per a funcionar amb variador de freqüència. Els rodets seran en bronze, eix i
camisa en acer inoxidable; estanqueitat de l'eix per empaquetadura; Inclou protecció de
l'acoplament; amb acoplament flexible. Amb les especificacions complementàries establertes, la
relació de materials detallada i amb les proves en obra fixades per la Direcció Facultativa; inclosos
tots els materials necessaris per al seu transport, muntatge i col·locació; completament instal·lada.

10.863,00000 €

BS8AV002 u Pont grua KONECRANES AUSIÓ, o equivalent, de 1000 kg de càrrega i 6,5 metres de llum entre
carrils, amb bigues ''carrileras'', pintat amb els cables i caixa de connexió elèctrica, polipast amb
limitador de càrrega

8.998,00000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 73,13000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 19,86000 = 21,84600

Subtotal: 21,84600 21,84600
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,62000 = 0,97200

Subtotal: 0,97200 0,97200
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,11000 = 0,19980
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 16,36000 = 10,63400
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 87,98000 = 17,59600

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 14,12000 = 21,88600

Subtotal: 50,31580 50,31580

COST DIRECTE 73,13380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,13380

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 84,00000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,86000 = 19,86000

Subtotal: 19,86000 19,86000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,62000 = 1,13400

Subtotal: 1,13400 1,13400
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 87,98000 = 33,43240

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,18000 = 29,15360
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,11000 = 0,22200

Subtotal: 62,80800 62,80800
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19860

COST DIRECTE 84,00060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,00060

D070A4D1 m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza cem
ii/b-l, cal y arena de piedra granítica con 200 kg/m3
de cemento, con una proporción en volumen 1:2:10,
elaborado en obra con hormigonera de 165 l

Rend.: 1,000 106,17000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,86000 = 20,85300

Subtotal: 20,85300 20,85300
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,62000 = 1,17450

Subtotal: 1,17450 1,17450
Materials

B0532310 kg To para clase de exposición i 400,000      x 0,09000 = 36,00000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 87,98000 = 17,59600

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,11000 = 0,22200
B0312020 t To para clase de exposición i+qb 1,530      x 19,68000 = 30,11040

Subtotal: 83,92840 83,92840
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 20,91600 = 0,20916

Subtotal: 0,20916 0,20916

COST DIRECTE 106,16506

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,16506

D07AA000 m3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

Rend.: 1,000 44,73000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,87000 = 9,93500

Subtotal: 9,93500 9,93500
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,330      x 1,11000 = 0,36630
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,330      x 87,98000 = 29,03340

B7C100N0 kg Escumant per a formigó cel·lular 5,000      x 1,06000 = 5,30000

Subtotal: 34,69970 34,69970
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09935

COST DIRECTE 44,73405

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,73405

DR63001 u Plantació per mitjans manuals i mecànics d'arbres
amb clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses
l'excavació del clot, formació i revisió escocell,
instal.lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment
i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

Rend.: 1,000 24,04000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,001 /R x 24,38000 = 0,02438
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,084 /R x 23,02000 = 1,93368
A0160000 h Peó 0,650 /R x 19,71000 = 12,81150

Subtotal: 14,76956 14,76956
Maquinària

C131U013 h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 60 cm d'amplària

0,080 /R x 35,42000 = 2,83360

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,090 /R x 47,28000 = 4,25520
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,050 /R x 40,34000 = 2,01700

Subtotal: 9,10580 9,10580
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,150      x 1,11000 = 0,16650

Subtotal: 0,16650 0,16650

COST DIRECTE 24,04186

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,04186
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P-1 E4B9DA66 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 2,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,018 /R x 19,36000 = 0,34848
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,018 /R x 23,02000 = 0,41436

Subtotal: 0,76284 0,76284
Materials

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,69000 = 2,02800

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,09000 = 0,01308

Subtotal: 2,04108 2,04108

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01144

COST DIRECTE 2,81536
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14077

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,95613

P-2 E4E2R220 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc de
formigó de 400x200x200 mm, amb dos cares vistes,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter de ciment i amb traves i brancals
massissats amb formigó ha-25 i armat amb acer b
500 s en barres corrugades

Rend.: 3,500 63,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 24,38000 = 0,69657
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 13,15429
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,87000 = 5,67714

Subtotal: 19,52800 19,52800
Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,400 /R x 2,01000 = 0,22971
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,200 /R x 17,76000 = 1,01486

Subtotal: 1,24457 1,24457
Materials

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,005      x 1,18000 = 0,00590
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=

500 N/mm2
8,300      x 0,56000 = 4,64800

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,200      x 85,14000 = 17,02800

B0E244L5 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de
400x200x200 cm, de dues cares vistes, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3

12,500      x 1,34000 = 16,75000
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B0718U00 m3 Mortero seco de cemento 1:4, con aditivos
plastificantes

0,016      x 83,66000 = 1,33856

Subtotal: 39,77046 39,77046

COST DIRECTE 60,54303
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,02715

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,57018

P-3 E4E765EE m Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U
llisa de morter de ciment, de 400x200x200 mm,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, color
gris, amb les cares vistes, col·locada amb morter
ciment 1:4

Rend.: 1,000 13,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,260 /R x 23,02000 = 5,98520
A0140000 h Manobre 0,160 /R x 19,87000 = 3,17920

Subtotal: 9,16440 9,16440
Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0011      x 84,00060 = 0,09240

B0EAA4L6 u Peça U de morter de ciment, de 400x200x200 mm,
de cara vista, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 color gris

2,600      x 1,38000 = 3,58800

Subtotal: 3,68040 3,68040

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,22911

COST DIRECTE 13,07391
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,65370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,72761

P-4 E4LFV001 m Biguetes de formigo pretensat tipus 1806 S para
formació de coberta inclinada, de Prefabricats Pujol o
equivalent

Rend.: 2,500 4,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B4LFV001 m Biguetes 1806 S 1,000      x 4,57000 = 4,57000

Subtotal: 4,57000 4,57000

COST DIRECTE 4,57000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,79850
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P-5 E4LFV003 m Riostra frontal 50 de 7m de longitud, de Prefabricats
Pujol o equivalent

Rend.: 1,000 53,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B4LFV003 m Riostra frontal 50 de 7m de longitud 1,000      x 51,18000 = 51,18000

Subtotal: 51,18000 51,18000

COST DIRECTE 51,18000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,55900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,73900

P-6 E4LFV005 u Conjunt d'elements entrebiguetat N/18-22, de
Prefabricats Pujol o equivalent

Rend.: 1,000 1,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B4LFV005 u Elements entrebiguetat N/18-22 1,000      x 1,60000 = 1,60000

Subtotal: 1,60000 1,60000

COST DIRECTE 1,60000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,68000

P-7 E4LH6326 m2 Semibigueta i revoltó per a sostre de 20+4 cm, fins a
3 m d'alçària de muntatge, amb revoltó de ceràmica i
semibiguetes de formigó pretesat de 13 a 14 cm
d'alçària, intereixos 0,7 m, llum < 5 m, de moment
flector últim 41 kNm per m d'amplària de sostre

Rend.: 1,000 25,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,102 /R x 23,02000 = 2,34804
A0140000 h Manobre 0,306 /R x 19,87000 = 6,08022

Subtotal: 8,42826 8,42826
Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,331      x 0,44000 = 0,58564
B0D625A0 cu Nto, macizo, rugoso, de 400x200x50 mm de cara

vista, gris, categoría i, según norma une-en 771-3
0,0053      x 8,84000 = 0,04685

B4LH0203 m Semibigueta de formigó pretesat d'alçària 13 a 14 cm,
amb armadura activa de tensió compresa entre 96 i
131 kN

1,430      x 4,95000 = 7,07850

B4LZ170L m Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix
de 70 cm i alçària de 20 cm

1,491      x 5,23000 = 7,79793

Subtotal: 15,50892 15,50892
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21071

COST DIRECTE 24,14789
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,20739

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,35528

P-8 E5113R61 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de de grava
de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm, de 6
cm de gruix

Rend.: 1,000 4,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,110 /R x 19,87000 = 2,18570
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,031 /R x 23,02000 = 0,71362

Subtotal: 2,89932 2,89932
Materials

B033R500 t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm 0,095      x 14,18000 = 1,34710

Subtotal: 1,34710 1,34710

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04349

COST DIRECTE 4,28991
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,50441

P-9 E5451336 m2 Coberta de planxa grecada d'acer galvanitzat amb
nervis cada 24 a 28 cm, de gruix 0,6 mm, amb una
inèrcia entre 12 i 13 cm4 i un pes entre 5,9 i 6,5
kg/m2, amb pendent inferior a 30 %, col.locada amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 12,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,040 /R x 19,36000 = 0,77440
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,160 /R x 23,02000 = 3,68320

Subtotal: 4,45760 4,45760
Materials

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 5,500      x 0,07000 = 0,38500
B0CH1336 m2 Planxa grecada d'acer galvanitzat amb nervis cada

24 a 28 cm, de gruix 0,6 mm, amb una inèrcia entre
12 i 13 cm4 i un pes entre 5,9 i 6,5 kg/m2

1,050      x 6,29000 = 6,60450

Subtotal: 6,98950 6,98950

COST DIRECTE 11,44710
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,57236

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,01946
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P-10 E545V001 m2 Coberta de planxa simple P30 prelacada, amb
pendent inferior a 30 %, col.locada amb fixacions
mecàniques, de Prefabricats Pujol o equivalent

Rend.: 1,000 12,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B0CHV001 m2 Coberta de planxa simple P30, prelacada 1,000      x 11,93000 = 11,93000

Subtotal: 11,93000 11,93000

COST DIRECTE 11,93000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,59650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,52650

P-11 E5Z15N40 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix
mitjà

Rend.: 1,000 13,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,140 /R x 23,02000 = 3,22280
A0140000 h Manobre 0,140 /R x 19,87000 = 2,78180

Subtotal: 6,00460 6,00460
Materials

D07AA000 m3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

0,1515      x 44,73405 = 6,77721

Subtotal: 6,77721 6,77721

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09007

COST DIRECTE 12,87188
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,64359

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,51547

P-12 E5ZA574E m Carener de peces prefabricades de formigó secció
inclinada tipus sas o similar. Ref UP-275 l:50x27.5,
col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat en obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 18,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 19,87000 = 2,38440
A0121000 h Oficial 1a 0,240 /R x 23,02000 = 5,52480

Subtotal: 7,90920 7,90920
Materials

B5ZA23F1 u Carener de peces prefabricades de formigó secció
inclinada tipus sas o similar. Ref UP-275 l:50x27.5

2,050      x 3,45000 = 7,07250

D070A4D1 m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza cem
ii/b-l, cal y arena de piedra granítica con 200 kg/m3

0,021      x 106,16506 = 2,22947
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de cemento, con una proporción en volumen 1:2:10,
elaborado en obra con hormigonera de 165 l

Subtotal: 9,30197 9,30197
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 7,90920 = 0,19773

Subtotal: 0,19773 0,19773

COST DIRECTE 17,40890
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,87045

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,27935

P-13 E5ZH4DK4 u Bonera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa
plana metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 42,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,325 /R x 19,87000 = 6,45775
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,650 /R x 23,02000 = 14,96300

Subtotal: 21,42075 21,42075
Materials

BD514DK1 u Bonera de PVC rígid, de 125 mm de diàmetre, amb
tapa plana metàl·lica

1,000      x 18,16000 = 18,16000

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

4,000      x 0,26000 = 1,04000

Subtotal: 19,20000 19,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32131

COST DIRECTE 40,94206
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,04710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,98916

P-14 E9558045 m2 Paviment tècnic interior amb peus regulables d'acer
galvanitzat per a una alçària de 20 a 600 mm, llosetes
de 60x60 cm i 3 cm de gruix amb nucli de sulfat de
calci, acabat superficial d'acer i revestiment inferior
d'acer, classe 3 segons UNE-EN 12825

Rend.: 1,000 81,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,700 /R x 23,02000 = 16,11400
A013M000 h Ajudant muntador 0,350 /R x 19,36000 = 6,77600

Subtotal: 22,89000 22,89000
Materials

B9518045 m2 Estructura de peus regulables d'acer galvanitzat per a
paviments tècnics interiors, per a una alçària de 20 a
600 mm, llosetes de 60x60 cm i 3 cm de gruix, amb
nucli de sulfat de calci, acabat superior amb acer i
revestiment inferior d'acer, classe 3 segons la norma
UNE-EN 12825

1,000      x 54,29000 = 54,29000
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Subtotal: 54,29000 54,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34335

COST DIRECTE 77,52335
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,87617

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,39952

P-15 EABGV001 u Subministrament i col·locació de reixa de ventilació
de xapa perforada de ferro pintada de 60x60cm.
acabat pintat amb esmalt antiòxid color forja tipus
oxiron de titanlux.

Rend.: 1,000 113,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,150 /R x 19,36000 = 2,90400
A0121000 h Oficial 1a 0,600 /R x 23,02000 = 13,81200

Subtotal: 16,71600 16,71600
Materials

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 15,14000 = 15,14000

BAB1249E m2 Reixa de ventilació de xapa perforada de ferro i=4mm
de 54x54 cm, pintada amb esmalt *anticorrosivo tipus
oxiron negre forja de titanlux o similar. marcs tubulars
de 30x30mm i=3mm.

0,360      x 82,60000 = 29,73600

B7J50090 dm3 Masilla para segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,290      x 13,83000 = 4,01070

BAZ1VIER m Escopidor de xapa d'acer de 50 cm d'ample i=6mm.
acabat pintat amb esmalt *antioxido tipus oxiron forja
de tintanlux.

0,600      x 70,65000 = 42,39000

Subtotal: 91,27670 91,27670

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41790

COST DIRECTE 108,41060
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,42053

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,83113

P-16 EABGV002 u Porta d'acer galvanitzat reixada d'una fulla batent, per
a un buit d'obra de 60x215 cm, amb bastidor de tub
de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i
bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada

Rend.: 1,000 325,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 38,72000
A012F000 h Oficial 1a manyà 1,200 /R x 23,02000 = 27,62400
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Subtotal: 66,34400 66,34400
Maquinària

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 40,34000 = 4,03400
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,050 /R x 56,11000 = 2,80550

Subtotal: 6,83950 6,83950
Materials

BABG3762 u Porta d'acer galvanitzat reixada d'una fulla batent, per
a un buit d'obra de 60x215 cm, amb bastidor de tub
de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i
bastiment, pany de cop, acabat esmaltat

1,000      x 220,00000 = 220,00000

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 15,14000 = 15,14000

Subtotal: 235,14000 235,14000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,65860

COST DIRECTE 309,98210
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,49911

COST EXECUCIÓ MATERIAL 325,48121

P-17 ED15B871 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 23,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,190 /R x 19,36000 = 3,67840
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,380 /R x 23,02000 = 8,74760

Subtotal: 12,42600 12,42600
Materials

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 0,330      x 7,77000 = 2,56410
BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160

mm
0,670      x 2,28000 = 1,52760

BD13187B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,400      x 4,17000 = 5,83800

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 1,000      x 0,12000 = 0,12000

Subtotal: 10,04970 10,04970

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18639

COST DIRECTE 22,66209
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,13310

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,79519

P-18 F6A1LV36 m Reixat d'acer d'alçària 2,25 m amb acabat galvanitzat
amb tela metàl.lica de torsió simple amb acabat
galvanitzat, 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i
2,7 mm, i pals de tub galvanitzat de diàmetre 48 mm,
col.locats cada 3 m sobre daus de formigó

Rend.: 1,000 21,40 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 23,02000 = 2,30200
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 23,02000 = 2,30200
A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 19,36000 = 1,93600

Subtotal: 6,54000 6,54000
Materials

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,0154      x 73,13380 = 1,12626

B6AZ1134 u Pal de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 48 mm i
d'alçària 2,4 m

0,340      x 24,90000 = 8,46600

B0A216SG m2 Tela metàl.lica de simple torsió de filferro galvanitzat
de 50 mm de pas de malla i de D 2,7 mm

2,250      x 1,89000 = 4,25250

Subtotal: 13,84476 13,84476

COST DIRECTE 20,38476
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,01924

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,40400

P-19 FDDZ3154 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa,
de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 98,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 19,87000 = 8,14670
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 23,02000 = 9,43820

Subtotal: 17,58490 17,58490
Materials

BDDZ3150 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa
de D=70 cm i 145 kg de pes

1,000      x 74,55000 = 74,55000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 32,61000 = 1,16418

Subtotal: 75,71418 75,71418

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26377

COST DIRECTE 93,56285
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,67814

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,24100

P-20 G221R010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 75,000 2,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,998 /R x 19,86000 = 0,26427
A0112000 h Cap de colla 0,203 /R x 24,38000 = 0,06599

Subtotal: 0,33026 0,33026
Maquinària

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

0,998 /R x 55,07000 = 0,73280

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,003 /R x 52,81000 = 1,41038

Subtotal: 2,14318 2,14318

COST DIRECTE 2,47344
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12367

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,59711

P-21 G222R012 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a
canonades, de més d'1 m d'amplària, amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 62,223 3,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 24,38000 = 0,19591
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,86000 = 0,31917

Subtotal: 0,51508 0,51508
Maquinària

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,275 /R x 74,71000 = 0,33019

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,440 /R x 52,81000 = 2,07088

Subtotal: 2,40107 2,40107

COST DIRECTE 2,91615
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14581

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,06196

P-22 G222R102 m3 Excavació de terreny no classificat en pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional de voladura en roca, tall prèvi en
talussos i estrebat si cal, aixi com l'esgotament
d'aigua que pugui aflorar amb qualsevol mitja i
extracció de fangs i llots, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 87,000 6,91 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,881 /R x 23,02000 = 0,49771
A0112000 h Cap de colla 0,264 /R x 24,38000 = 0,07398
A0150000 h Manobre especialista 1,122 /R x 19,86000 = 0,25613

Subtotal: 0,82782 0,82782
Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,003 /R x 52,81000 = 1,82286
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a

1500 kg
0,198 /R x 74,71000 = 0,17003

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

1,001 /R x 121,58000 = 1,39887

C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en
desmunt

0,880 /R x 139,39000 = 1,40992

Subtotal: 4,80168 4,80168
Materials

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de
metxa i detonant

0,200      x 4,78000 = 0,95600

Subtotal: 0,95600 0,95600

COST DIRECTE 6,58550
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,32928

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,91478

P-23 G226R004 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació al 95% del PM, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 186,000 1,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 24,38000 = 0,02622
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,86000 = 0,10677

Subtotal: 0,13299 0,13299
Maquinària

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,000 /R x 70,58000 = 0,37946
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,500 /R x 60,86000 = 0,16360
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 41,13000 = 0,11056
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,000 /R x 73,04000 = 0,39269

Subtotal: 1,04631 1,04631
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550

Subtotal: 0,05550 0,05550
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COST DIRECTE 1,23480
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06174

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,29654

P-24 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de
la pròpia obra, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens
o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues
i transports intermedis, estesa i compactada al 100%
del PM, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 149,000 2,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,005 /R x 19,87000 = 0,13402
A0112000 h Cap de colla 0,255 /R x 24,38000 = 0,04172

Subtotal: 0,17574 0,17574
Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 41,13000 = 0,13664
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,005 /R x 70,58000 = 0,47606
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 60,86000 = 0,20219
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,005 /R x 73,04000 = 0,49265

Subtotal: 1,30754 1,30754
Materials

B03DU101 m3 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2
procedent de la pròpia obra

1,200      x 0,70000 = 0,84000

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550

Subtotal: 0,89550 0,89550

COST DIRECTE 2,37878
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11894

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,49772

P-25 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 21,000 4,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 24,38000 = 0,29024
A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 19,86000 = 1,13486

Subtotal: 1,42510 1,42510
Maquinària
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C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 13,22000 = 0,62952
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o

equivalent
0,500 /R x 60,18000 = 1,43286

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 41,13000 = 0,19586

Subtotal: 2,25824 2,25824
Materials

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

1,200      x 0,40000 = 0,48000

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550

Subtotal: 0,53550 0,53550

COST DIRECTE 4,21884
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21094

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,42978

P-26 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones
no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 800,000 0,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 24,38000 = 0,00762
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,86000 = 0,02483

Subtotal: 0,03245 0,03245
Maquinària

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

1,000 /R x 68,52000 = 0,08565

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 2,000 /R x 42,16000 = 0,10540

Subtotal: 0,19105 0,19105

COST DIRECTE 0,22350
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01118

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,23468

P-27 G22LR200 m3 Rebliment de rases per sobre l'envolvent del tub, amb
terres adequades procedents de l'obra, de grandària
màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa,
humectació i compactació al 95% del PM, segons
condicions de Plec de Prescripcions Tènciques, fins i
tot el reblert en massissos d'ancortage i nínxols per a
confecció de juntes, inclòs les compactacions
posteriors que calguin per tal d'evitar els
assentaments superficials del rebliment de la rasa,
mesurat sobre perfil teòric.

Rend.: 41,691 2,15 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 24,38000 = 0,05848
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,86000 = 0,47636

Subtotal: 0,53484 0,53484
Maquinària

C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

0,200 /R x 66,56000 = 0,31930

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 13,22000 = 0,31709
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o

equivalent
0,500 /R x 60,18000 = 0,72174

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 41,13000 = 0,09865

Subtotal: 1,45678 1,45678
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550

Subtotal: 0,05550 0,05550

COST DIRECTE 2,04712
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10236

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,14948

P-28 G22LW100 m3 Rebliment de rases en llit de recolzament, laterals i
envolvent de tub col.locat, amb terres seleccionades
de la pròpia obra, de grandària màxima 2 cm, incloent
selecció de terres, estesa, humectació i compactació
al 95% del PM, segons condicions de Plec de
Prescripcions Tènciques, fins i tot el reblert en
massissos d'ancortage i nínxols per a confecció de
juntes, inclòs les compactacions posteriors que
calguin per tal d'evitar els assentaments superficials
del rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric.

Rend.: 37,146 2,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,86000 = 0,53465
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 24,38000 = 0,16408

Subtotal: 0,69873 0,69873
Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 41,13000 = 0,22145
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 9,31000 = 0,25063
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o

equivalent
1,000 /R x 60,18000 = 1,62009

Subtotal: 2,09217 2,09217
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Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550

Subtotal: 0,05550 0,05550

COST DIRECTE 2,84640
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14232

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,98872

G22MR055 m3 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i
arronyonat de canonada, estesa i compactació al
70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment
en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de
les juntes, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 20,000 25,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,86000 = 0,99300
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 24,38000 = 0,30475

Subtotal: 1,29775 1,29775
Maquinària

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 9,31000 = 0,46550
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent
1,000 /R x 42,46000 = 2,12300

Subtotal: 2,58850 2,58850
Materials

B033R005 m3 Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 15 mm 1,000      x 20,85000 = 20,85000

Subtotal: 20,85000 20,85000

COST DIRECTE 24,73625
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,23681

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,97306

P-29 G22MR057 m3 Reblert amb grava de pedrera de 20 a 40 mm en llit i
arronyonat de canonada, estesa i compactació al
70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment
en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de
les juntes, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 20,000 23,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,86000 = 0,99300
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 24,38000 = 0,30475

Subtotal: 1,29775 1,29775
Maquinària

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 9,31000 = 0,46550
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C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

1,000 /R x 42,46000 = 2,12300

Subtotal: 2,58850 2,58850
Materials

B033R008 m3 Grava de pedrera de pedra calcària, de 20 a 40 mm 1,000      x 18,32000 = 18,32000

Subtotal: 18,32000 18,32000

COST DIRECTE 22,20625
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,11031

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,31656

P-30 G22MR075 m3 Reblert amb material granular de prèstec cribat entre
2-20 mm, en llit i arronyonat de canonada, estesa i
compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i
tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols
per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil
teòric

Rend.: 20,500 9,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,86000 = 0,96878
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 24,38000 = 0,23785

Subtotal: 1,20663 1,20663
Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

1,000 /R x 42,46000 = 2,07122

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 9,31000 = 0,45415

Subtotal: 2,52537 2,52537
Materials

B037000R m3 Tot-u natural,de prèstec cribat 2-20 mm inclòs cànon
per extracció i transport a l'obra

1,010      x 5,14000 = 5,19140

Subtotal: 5,19140 5,19140

COST DIRECTE 8,92340
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,44617

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,36957

P-31 G261U010 m3 Sobrepreu a l'excavació per esgotament d'aigua del
terreny situat sota la capa freàtica

Rend.: 1,000 2,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 23,02000 = 1,61140

Subtotal: 1,61140 1,61140
Maquinària

CZ13U010 h Bomba 7,5 CV 0,070 /R x 6,17000 = 0,43190
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CZ11U010 h Grup electrogen 85 kVA 0,070 /R x 9,42000 = 0,65940

Subtotal: 1,09130 1,09130

COST DIRECTE 2,70270
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13514

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,83784

P-32 G3E5U125 m Execució de piló de diàmetre 45 cm, tipus CPI-8,
barrinat i formigonat per tub central de barrina,
incloent construcció de pou guia, excavació amb
parts proporcionals de trepant, formigó HA-25,
col·locació d'armadures (sense subministrament,
elaboració i muntatge d'acer) càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 18,750 34,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,199 /R x 19,86000 = 1,26998
A0112000 h Cap de colla 0,499 /R x 24,38000 = 0,64883
A0121000 h Oficial 1a 1,001 /R x 23,02000 = 1,22896

Subtotal: 3,14777 3,14777
Maquinària

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,279 /R x 104,32000 = 1,55228
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de

20 kg a 30 kg
0,200 /R x 19,38000 = 0,20672

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,161 /R x 40,34000 = 0,34639
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,099 /R x 56,11000 = 0,29626
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o

equivalent
0,161 /R x 48,37000 = 0,41534

C3H1U002 h Equip de personal i maquinària per a perforació i
extracció, inclòs trepant, llots tixotròpics, encamisat i
formigonat de piló complet

1,001 /R x 206,79000 = 11,03983

Subtotal: 13,85682 13,85682
Materials

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,190      x 85,14000 = 16,17660

Subtotal: 16,17660 16,17660

COST DIRECTE 33,18119
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,65906

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,84025

P-33 G3E5U130 m Execució de piló de diàmetre 65 cm, tipus CPI-8,
barrinat i formigonat per tub central de barrina,
incloent construcció de pou guia, excavació amb
parts proporcionals de trepant, formigó HA-25,
col·locació d'armadures (sense subministrament,

Rend.: 13,000 62,62 €
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elaboració i muntatge d'acer) càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 19,86000 = 1,83323
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 24,38000 = 0,93769
A0121000 h Oficial 1a 1,001 /R x 23,02000 = 1,77254

Subtotal: 4,54346 4,54346
Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,101 /R x 56,11000 = 0,43593
C3H1U002 h Equip de personal i maquinària per a perforació i

extracció, inclòs trepant, llots tixotròpics, encamisat i
formigonat de piló complet

1,001 /R x 206,79000 = 15,92283

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

0,200 /R x 19,38000 = 0,29815

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,350 /R x 104,32000 = 2,80862
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,230 /R x 40,34000 = 0,71371
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o

equivalent
0,230 /R x 48,37000 = 0,85578

Subtotal: 21,03502 21,03502
Materials

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,400      x 85,14000 = 34,05600

Subtotal: 34,05600 34,05600

COST DIRECTE 59,63448
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,98172

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,61620

P-34 G3EZU045 m Enderroc de cap de piló de diàmetre 45 cm, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 3,750 41,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,86000 = 10,59200
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 24,38000 = 1,30027
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,87000 = 5,29867

Subtotal: 17,19094 17,19094
Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,150 /R x 52,81000 = 2,11240
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de

20 kg a 30 kg
1,000 /R x 19,38000 = 5,16800

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 58,02000 = 15,47200
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Subtotal: 22,75240 22,75240

COST DIRECTE 39,94334
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,99717

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,94051

P-35 G3EZU065 m Enderroc de cap de piló de diàmetre 65 cm, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 2,100 74,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,87000 = 9,46190
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 24,38000 = 2,32190
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,86000 = 18,91429

Subtotal: 30,69809 30,69809
Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,150 /R x 52,81000 = 3,77214
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a

400 kg
1,000 /R x 58,02000 = 27,62857

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 19,38000 = 9,22857

Subtotal: 40,62928 40,62928

COST DIRECTE 71,32737
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,56637

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,89374

P-36 G3Z1R010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de
gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament,
estesa i esquerdejat.

Rend.: 50,000 9,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 0,46040
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 24,38000 = 0,12190
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,36000 = 0,38720
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,87000 = 0,79480

Subtotal: 1,76430 1,76430
Materials

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

0,105      x 72,75000 = 7,63875

Subtotal: 7,63875 7,63875
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COST DIRECTE 9,40305
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,47015

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,87320

P-37 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de
gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament,
estesa i esquerdejat.

Rend.: 50,000 9,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,36000 = 0,38720
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 24,38000 = 0,12190
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 0,46040
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,87000 = 0,79480

Subtotal: 1,76430 1,76430
Materials

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

0,105      x 72,75000 = 7,63875

Subtotal: 7,63875 7,63875

COST DIRECTE 9,40305
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,47015

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,87320

P-38 G440U04S m2 Malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 S de
20x20 cm i 10 mm de diàmetre, completament
col·locada.

Rend.: 125,000 5,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 0,30976
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 0,36832
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 24,38000 = 0,05851

Subtotal: 0,73659 0,73659
Maquinària

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,900 /R x 2,29000 = 0,01649
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,300 /R x 42,88000 = 0,10291
C200U003 h Cisalla elèctrica 0,900 /R x 2,46000 = 0,01771

Subtotal: 0,13711 0,13711
Materials

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,015      x 1,18000 = 0,01770
B0B3U05S m2 Malla electrosoldada en acer corrugat de B 500 S, de

20x20 cm i 10 mm de diàmetre
1,050      x 4,02000 = 4,22100

Subtotal: 4,23870 4,23870
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COST DIRECTE 5,11240
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,25562

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,36802

G44RR110 kg Acer al carboni S275JR per a elements de caldereria
per a formigonar, embridada o soldada amb un nivell
de qualitat de les unions soldades b o c segons
UNE-EN 25817, amb una qualificació de les
soldadures 1, 2 o 3 segons UNE 14011, inclòs part
proporcional de brides normalitzades i mecanitzades,
junts de klingerit o EPDM, cargols, femelles i
volanderes zincades bicromatades i engrassats amb
pasta a base de coure tipus molycote 7439 de Kraft o
equivalent, dimensionada segons awwa C208-83,
protecció contra la corrosió interior amb tres capes de
Hempadur 15130 o equivalent (375 micres) i amb una
capa d'emprimació Hempadur zinc primer 15360 o
equivalent (25 micres) exteriorment, inclosos tots els
materials i medis auxiliars necessaris pel seu
muntatge i col·locació, completament instal·lada i
provada

Rend.: 31,000 5,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,86000 = 0,64065
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 24,38000 = 0,15729
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 1,48516

Subtotal: 2,28310 2,28310
Maquinària

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,87000 = 0,12484
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 42,88000 = 0,27665
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,29000 = 0,10613

Subtotal: 0,50762 0,50762
Materials

BS210002 kg Acer S275JR, per a elements de caldereria, treballat
a taller i amb protecció segons Plec de Prescripcions
Tècniques

1,050      x 2,37000 = 2,48850

Subtotal: 2,48850 2,48850
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COST DIRECTE 5,27922
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26396

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,54318

P-39 G44RR120 kg Acer al carboni S275JR per a elements de caldereria
per a soterrar, embridada o soldada amb un nivell de
qualitat de les unions soldades b o c segons UNE-EN
25817, amb una qualificació de les soldadures 1, 2 o
3 segons UNE 14011, inclòs part proporcional de
brides normalitzades i mecanitzades, junts de klingerit
o EPDM, cargols, femelles i volanderes zincades
bicromatades i engrassats amb pasta a base de
coure tipus molycote 7439 de Kraft o equivalent,
dimensionada segons awwa C208-83, protecció
contra la corrosió interior amb tres capes de
Hempadur 15130 o equivalent (375 micres), protecció
contra la corrossió exterior, amb dues capes
d'emprimació Hempadur zinc primer 15360 o
equivalent (50 micres) i dues capes intermitges
Hempadur 45150 o equivalent (375 micres) inclosos
tots els materials i medis auxiliars necessaris pel seu
muntatge i col·locació, completament instal·lada i
provada

Rend.: 31,000 5,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 1,48516
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 24,38000 = 0,15729
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,86000 = 0,64065

Subtotal: 2,28310 2,28310
Maquinària

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,29000 = 0,10613
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,87000 = 0,12484
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 42,88000 = 0,27665

Subtotal: 0,50762 0,50762
Materials

BS210002 kg Acer S275JR, per a elements de caldereria, treballat
a taller i amb protecció segons Plec de Prescripcions
Tècniques

1,050      x 2,37000 = 2,48850
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Subtotal: 2,48850 2,48850

COST DIRECTE 5,27922
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26396

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,54318

P-40 G44RR130 kg Acer al carboni S275JR per a elements de caldereria
per a exterior, embridada o soldada amb un nivell de
qualitat de les unions soldades b o c segons UNE-EN
25817, amb una qualificació de les soldadures 1, 2 o
3 segons UNE 14011, inclòs part proporcional de
brides normalitzades i mecanitzades, junts de klingerit
o EPDM, cargols, femelles i volanderes zincades
bicromatades i engrassats amb pasta a base de
coure tipus molycote 7439 de Kraft o equivalent,
dimensionada segons awwa C208-83, protecció
contra la corrosió interior amb tres capes de
Hempadur 15130 o equivalent (375 micres), protecció
contra la corrossió exterior, amb dues capes
d'emprimació Hempadur primer 15300 o equivalent
(50 micres), dues capes de Hempadur hi-built 45200
o equivalent (200 micres) i dues capes d'acabat
hempel's polyenamel 55100 (brillant) o equivalent ral
6002 (75 micres), inclosos tots els materials i medis
auxiliars necessaris pel seu muntatge i col·locació,
completament instal·lada i provada

Rend.: 31,000 5,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,86000 = 0,64065
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 24,38000 = 0,15729
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 1,48516

Subtotal: 2,28310 2,28310
Maquinària

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,87000 = 0,12484
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,29000 = 0,10613
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 42,88000 = 0,27665

Subtotal: 0,50762 0,50762
Materials
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BS210002 kg Acer S275JR, per a elements de caldereria, treballat
a taller i amb protecció segons Plec de Prescripcions
Tècniques

1,050      x 2,37000 = 2,48850

Subtotal: 2,48850 2,48850

COST DIRECTE 5,27922
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26396

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,54318

P-41 G450R4C8 m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats,
HA-25/P/20/IIa, apte per a classe d'exposició IIa,
inclòs col·locació, vibrat i curat

Rend.: 23,400 100,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 1,65470
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,87000 = 1,69829
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 1,96752
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,38000 = 1,04188

Subtotal: 6,36239 6,36239
Maquinària

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 104,32000 = 2,67487
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 17,76000 = 0,91077
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 2,01000 = 0,20615

Subtotal: 3,79179 3,79179
Materials

B060R3C8 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, apte per a classe d'exposició
IIa, inclòs transport a l'obra

1,050      x 81,34000 = 85,40700

Subtotal: 85,40700 85,40700

COST DIRECTE 95,56118
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,77806

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,33924

P-42 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 25,000 95,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,38000 = 0,97520
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,87000 = 1,58960
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 1,54880
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 1,84160

Subtotal: 5,95520 5,95520
Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 17,76000 = 0,85248
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 104,32000 = 2,50368
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C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 2,01000 = 0,19296

Subtotal: 3,54912 3,54912
Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 77,65000 = 81,53250

Subtotal: 81,53250 81,53250

COST DIRECTE 91,03682
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,55184

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,58866

G450U050 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa per a fonaments i encepats,
inclòs col·locació, vibrat i curat

Rend.: 25,000 103,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,87000 = 1,58960
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,38000 = 0,97520
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 1,54880
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 1,84160

Subtotal: 5,95520 5,95520
Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 17,76000 = 0,85248
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 104,32000 = 2,50368
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 2,01000 = 0,19296

Subtotal: 3,54912 3,54912
Materials

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 85,14000 = 89,39700

Subtotal: 89,39700 89,39700

COST DIRECTE 98,90132
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,94507

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,84639

P-43 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 37,000 115,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,38000 = 0,65892
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 23,02000 = 2,48865
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 19,87000 = 3,22216
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 1,04649

Subtotal: 7,41622 7,41622
Maquinària

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 2,400 /R x 104,32000 = 6,76670
C1700006 h Vibrador intern de formigó 8,000 /R x 2,01000 = 0,43459
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CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,200 /R x 7,04000 = 0,22832

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 2,400 /R x 17,76000 = 1,15200

Subtotal: 8,58161 8,58161
Materials

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 89,88000 = 94,37400

Subtotal: 94,37400 94,37400

COST DIRECTE 110,37183
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,51859

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,89042

G45KR010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i bloc de
pedra entre 20 i 50 kg, inclòs preparació de la base
d'assentament, col·locació i curat

Rend.: 1,000 60,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,1111 /R x 19,87000 = 2,20756
A0112000 h Cap de colla 0,0111 /R x 24,38000 = 0,27062
A0121000 h Oficial 1a 0,0556 /R x 23,02000 = 1,27991

Subtotal: 3,75809 3,75809
Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,0556 /R x 48,37000 = 2,68937

Subtotal: 2,68937 2,68937
Materials

B044U000 t Bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs transport a l'obra 1,450      x 10,39000 = 15,06550
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

0,500      x 72,75000 = 36,37500

Subtotal: 51,44050 51,44050

COST DIRECTE 57,88796
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,89440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,78236

P-44 G45LR2A1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i
proteccions, HM-20, de consitència plàstica, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 16,000 97,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 2,87750
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,38000 = 1,52375
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A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,87000 = 2,48375

Subtotal: 6,88500 6,88500
Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 2,01000 = 0,30150
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 17,76000 = 1,33200
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,500 /R x 104,32000 = 3,26000

Subtotal: 4,89350 4,89350
Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 77,65000 = 81,53250

Subtotal: 81,53250 81,53250

COST DIRECTE 93,31100
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,66555

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,97655

P-45 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

Rend.: 390,000 0,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,673 /R x 19,36000 = 0,13269
A0112000 h Cap de colla 0,243 /R x 24,38000 = 0,01519
A0121000 h Oficial 1a 2,673 /R x 23,02000 = 0,15778

Subtotal: 0,30566 0,30566
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,189 /R x 42,88000 = 0,02078
C200U003 h Cisalla elèctrica 0,675 /R x 2,46000 = 0,00426
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,675 /R x 2,29000 = 0,00396

Subtotal: 0,02900 0,02900
Materials

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,18000 = 0,01180
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=

500 N/mm2
1,050      x 0,56000 = 0,58800

Subtotal: 0,59980 0,59980

COST DIRECTE 0,93446
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04672

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,98118

P-46 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist Rend.: 9,000 33,71 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,36000 = 6,45333
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,38000 = 2,70889
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 23,02000 = 10,23111
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 19,87000 = 6,62333
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Subtotal: 26,01666 26,01666
Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 56,11000 = 1,24689
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums

inclosos
1,000 /R x 7,04000 = 0,78222

Subtotal: 2,02911 2,02911
Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,44000 = 1,32000
B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150

usos
0,030      x 21,68000 = 0,65040

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1,000      x 1,32000 = 1,32000

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,51000 = 0,18825
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,45000 = 0,58000

Subtotal: 4,05865 4,05865

COST DIRECTE 32,10442
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,60522

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,70964

G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist Rend.: 8,500 37,95 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,36000 = 6,83294
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 23,02000 = 10,83294
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,38000 = 2,86824
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 19,87000 = 7,01294

Subtotal: 27,54706 27,54706
Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 7,04000 = 0,82824

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 56,11000 = 1,32024

Subtotal: 2,14848 2,14848
Materials

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,45000 = 0,58000
B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,51000 = 0,18825
B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150

usos
0,030      x 21,68000 = 0,65040

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,44000 = 1,32000
B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22

mm, per a 3 usos
1,000      x 3,71000 = 3,71000

Subtotal: 6,44865 6,44865

COST DIRECTE 36,14419
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,80721

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,95140
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P-47 G69BV001 u Subministrament i col·locació de cabalímetre
electromagnètic DN 250
Inclou materials necessaris per a instal·lació

Rend.: 1,000 2.013,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,36000 = 19,36000

Subtotal: 19,36000 19,36000
Materials

BM1EDA09 u Cabalímetre electromagnètic DN 250
Temperatura màxima fluid: 80ºC
Rang de cabals 0 a 1770 m3/h

1,000      x 1.898,56000 = 1.898,56000

Subtotal: 1.898,56000 1.898,56000

COST DIRECTE 1.917,92000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 95,89600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.013,81600

P-48 G69BV002 u Subministrament i col·locació de cabalímetre
electromagnètic DN 500
Inclou materials necessaris per a instal·lació

Rend.: 1,000 4.221,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 1,500 /R x 19,36000 = 29,04000
A0130000 h Manobre especialista 1,500 /R x 19,36000 = 29,04000

Subtotal: 58,08000 58,08000
Materials

BM1EDA19 u Cabalímetre electromagnètic DN 500
Temperatura màxima fluid: 80ºC
Rang de cabals 0 a 7100 m3/h

1,000      x 3.962,18000 = 3.962,18000

Subtotal: 3.962,18000 3.962,18000

COST DIRECTE 4.020,26000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 201,01300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.221,27300

P-49 G921R020 m3 Base de tot-u artificial, subministrament, estesa,
humectació i compactació al 100 % PM, mesurat
sobre perfil teòric

Rend.: 140,000 21,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,86000 = 0,14186
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 24,38000 = 0,08707

Subtotal: 0,22893 0,22893
Maquinària

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 63,57000 = 0,45407
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C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 60,86000 = 0,43471
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 47,28000 = 0,16886

Subtotal: 1,05764 1,05764
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550
B037200R m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 15,83000 = 18,99600

Subtotal: 19,05150 19,05150

COST DIRECTE 20,33807
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,01690

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,35497

P-50 G9J1R010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI Rend.: 600,000 0,62 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,86000 = 0,03310
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 0,03837

Subtotal: 0,07147 0,07147
Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 31,69000 = 0,05282

Subtotal: 0,05282 0,05282
Materials

B055R024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI

1,200      x 0,39000 = 0,46800

Subtotal: 0,46800 0,46800

COST DIRECTE 0,59229
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02961

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,62190

P-51 G9K1R030 m2 Doble tractament superficial (DTS) amb
pre-engravillat, per mitjà de reg de dues capes de
barreja de granulats granítics i emulsió bituminosa
ECR-2 sobre una base prèvia de granulat, inclòs
l'escombrat de l'àrid sobrant

Rend.: 240,000 3,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 19,87000 = 0,33117
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 0,19183
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,38000 = 0,10158

Subtotal: 0,62458 0,62458
Maquinària

C1709G0U h Estenedora de granulat 1,000 /R x 45,33000 = 0,18888
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 42,42000 = 0,17675
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C133U010 h Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 t 1,000 /R x 52,18000 = 0,21742
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 13,22000 = 0,05508
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 31,69000 = 0,13204

Subtotal: 0,77017 0,77017
Materials

B03H3002 t Barreja de granulats granítics per a tractaments
superficials de paviments

0,053      x 14,10000 = 0,74730

B055R022 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus
ECR-2

4,160      x 0,32000 = 1,33120

Subtotal: 2,07850 2,07850

COST DIRECTE 3,47325
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17366

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,64691

P-52 GAR1R110 m Tanca metàl·lica de 2 m d'alçària, formada per malla
d'acer galvanitzat de triple torsió de 50 mm de pas de
malla i de d 1,5 mm, pals metàl·lics d'acer galvanitzat,
de 48 mm de diàmetre, separats 3,00 m com a
màxim, incloent excavacio de pous per als daus de
fonament i formigonat amb formigó hm-20 dels daus
de 40x40x40 cm, tensors, tornapuntes i material
auxiliar

Rend.: 3,000 32,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,87000 = 6,62333
A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 24,38000 = 0,81267
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 7,67333

Subtotal: 15,10933 15,10933
Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,002 /R x 48,37000 = 0,03225

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,100 /R x 17,76000 = 0,59200
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,200 /R x 2,01000 = 0,13400
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,002 /R x 42,16000 = 0,02811

Subtotal: 0,78636 0,78636
Materials

BBP1R012 m Tanca de 2,00 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de triple torsió de 50x50 mm i
1,5 mm de diàmetre

1,000      x 3,75000 = 3,75000

BBPZR005 u Pal de tub d'acer galvanitzat de 2,50 m d'alçària, per
a tanca metàl·lica, inclòs part proporcional d'angle

0,385      x 12,02000 = 4,62770

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,080      x 77,65000 = 6,21200

Subtotal: 14,58970 14,58970
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COST DIRECTE 30,48539
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,52427

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,00966

P-53 GAR5R040 u Porta metàl·lica de dues fulles de 3x2,5 m, amb
bastidor de tub de 80x50 mm i malla de triple torsió
de 50 mm de pas i de malla d'acer galvanitzat i de d
1,5 mm, muntants de 100x100 mm, passador, pany i
pom, incloent excavacio de pous per a fonaments de
60x60x60 cm, formigonat dels pous amb formigó
ha-25, encofrat i formigonat dels pilars de suport de
30x30 cm amb formigó ha-25

Rend.: 1,000 854,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,700 /R x 23,02000 = 85,17400
A0112000 h Cap de colla 0,370 /R x 24,38000 = 9,02060
A0140000 h Manobre 3,700 /R x 19,87000 = 73,51900

Subtotal: 167,71360 167,71360
Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,500 /R x 2,01000 = 1,00500
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o

equivalent
0,250 /R x 48,37000 = 12,09250

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,250 /R x 42,16000 = 10,54000
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,250 /R x 17,76000 = 4,44000

Subtotal: 28,07750 28,07750
Materials

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,700      x 85,14000 = 59,59800

B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 23,500      x 0,75000 = 17,62500
B0DZR200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl.lics, de 50x50 cm
6,000      x 0,17000 = 1,02000

B0D8R101 m2 Amortitzacio plafo metàl·lic de 50x50 cm per a 50
usos

6,200      x 0,90000 = 5,58000

B0DZA000 l Desencofrant 0,600      x 2,51000 = 1,50600
BAR1U002 u Porta de dues fulles de 3x2,5 m, d'acer galvanitzat,

amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla de triple
torsió de 50 mm de pas de malla i de d 1,5 mm,
muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom

1,000      x 531,34000 = 531,34000

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0,030      x 21,68000 = 0,65040

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,350      x 1,18000 = 0,41300

Subtotal: 617,73240 617,73240
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COST DIRECTE 813,52350
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 40,67618

COST EXECUCIÓ MATERIAL 854,19968

P-54 GAR5RV32 u Porta metàl.lica de 1 fulla de 1x2,25 m, amb bastidor
de tub de 80x50 mm i malla de triple torsió de 50 mm
de pas i malla d'acer galvanitzat i de d 2,7 mm,
muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom,
incloent pous per a fonaments de 60x60x60 cm,
formigonat dels pous amb formigó ha-25, encofrat,
totalment instal.lada segons plànos.

Rend.: 1,000 419,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,87000 = 39,74000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 23,02000
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 24,38000 = 6,09500

Subtotal: 68,85500 68,85500
Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,100 /R x 42,16000 = 4,21600
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,100 /R x 2,01000 = 0,20100
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,250 /R x 17,76000 = 4,44000

Subtotal: 8,85700 8,85700
Materials

BAR1UV32 u Porta de dues fulles de 01x2,25 m, d'acer galvanitzat,
amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla de triple
torsió de 50 mm de pas de malla i de d 2,7 mm,
muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom

1,000      x 290,00000 = 290,00000

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,282      x 1,18000 = 0,33276
B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 18,800      x 0,75000 = 14,10000
B0DZR200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl.lics, de 50x50 cm
0,500      x 0,17000 = 0,08500

B0D8R101 m2 Amortitzacio plafo metàl·lic de 50x50 cm per a 50
usos

0,500      x 0,90000 = 0,45000

B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 2,51000 = 0,25100
B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150

usos
0,025      x 21,68000 = 0,54200

B060R3D1 m3 Formigó HA-25/F/20/I, consistència fluida i granulat
màxim 20 mm, apte per a classe d'exposició I, inclòs
transport a l'obra

0,210      x 77,66000 = 16,30860

Subtotal: 322,06936 322,06936

COST DIRECTE 399,78136
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,98907

COST EXECUCIÓ MATERIAL 419,77043
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P-55 GDD1R010 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m
d'alçària, prefabricat de formigó, segons norma
ASTM, incloent solera de 1,20x1,20 m i 15 cm de
gruix de formigó HA-25/P/20/IIa, armada amb malla
electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i
8 mm de gruix, anell d'entroncament amb tubs
principals i secundaris, con de reducció de 100 cm a
70 cm, segellat de junts amb morter, segons plànols,
sense bastiment, tapa, ni graons

Rend.: 0,600 383,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 76,73333
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 24,38000 = 10,15833
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,86000 = 66,20000

Subtotal: 153,09166 153,09166
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,350 /R x 42,88000 = 25,01333
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 17,76000 = 14,80000
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 2,01000 = 3,35000

Subtotal: 43,16333 43,16333
Materials

B071UC01 m3 Morter M-80 0,050      x 95,88000 = 4,79400
B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat

màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
0,240      x 82,02000 = 19,68480

B0B3U001 kg Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, fins a
10 mm de diàmetre

7,950      x 0,87000 = 6,91650

BDD1R010 u Anell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 100 cm
d'alçària, per a pou de registre

1,000      x 55,50000 = 55,50000

BDD1R024 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de
100 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

1,000      x 81,70000 = 81,70000

Subtotal: 168,59530 168,59530

COST DIRECTE 364,85029
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,24251

COST EXECUCIÓ MATERIAL 383,09280

P-56 GDD2P001 u Pericó prefabricat per a desguassos T1 i T2 de
formigó armat amb pota d'elefant de dimensions
interiors 100x100x105 cm amb pota de elefant per a
correcte assentament sobre base de graves 5/15,
dues oberturas de ventilació laterals, marc de 3 mm i
tapa de doble obertura de plaxa d'acer galvanitzat
llagrimada de 3-5mm, amb maneta, doble frontissa,
tancamente amb candau. Inclou solera de formigó
armat HA-25 de dimensions 1,60x1,60x0,20 m
armada amb barres de 10/20 cm d'acer B500S i
reforços de formigó en entrada i sortida de pericó,
col·locat i provat.

Rend.: 1,000 782,69 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 23,02000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000

Subtotal: 42,89000 42,89000
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 42,88000 = 10,72000

Subtotal: 10,72000 10,72000
Materials

BDDRDT10 u Pericó prefabricat de formigó armat de dimensions
interiors 100x100x105 cm, amb pota de elefant, dues
gateres, marc de 3 mm i tapa de doble obertura de
planxa d'acer galvanitzat llagrimada de 3-5 mm, amb
maneta, doble frontissa, tancamente amb candau.

1,000      x 228,00000 = 228,00000

BDDRT100 u Tapa de xapa metàl·lica galvanitzada llagrimada
d¡espessors 3-5 mm, per a pericó de dimensions
interiors 100x100 cm incloent-hi p.p. de ancoratges,
subjeccions, tanca i reforços estructurals

1,000      x 191,45000 = 191,45000

Subtotal: 419,45000 419,45000
Partides d'obra

G222R102 m3 Excavació de terreny no classificat en pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional de voladura en roca, tall prèvi en
talussos i estrebat si cal, aixi com l'esgotament
d'aigua que pugui aflorar amb qualsevol mitja i
extracció de fangs i llots, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,600      x 6,58550 = 3,95130

G22MR055 m3 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i
arronyonat de canonada, estesa i compactació al
70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment
en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de
les juntes, mesurat sobre perfil teòric

0,1065      x 24,73625 = 2,63441

G450R4C8 m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats,
HA-25/P/20/IIa, apte per a classe d'exposició IIa,
inclòs col·locació, vibrat i curat

0,925      x 95,56118 = 88,39409

G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

46,000      x 0,93446 = 42,98516

G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 3,450      x 36,14419 = 124,69746
GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de

diàmetre, col·locat, segons plànols
1,000      x 9,69296 = 9,69296

Subtotal: 272,35538 272,35538

COST DIRECTE 745,41538
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 37,27077

COST EXECUCIÓ MATERIAL 782,68615

P-57 GDD2P002 u Pericó prefabricat per a desguassos T3 amb pota
d'elefant de dimensions interiors 150x150x150 cm,
amb pota de elefant per a correcte assentament
sobre base de graves 5/15 i feltre de geotextil no teixit
de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, dues
oberturas de ventilació laterals, marc de 3 mm i tapa
de doble obertura de plaxa d'acer galvanitzat
llagrimada de 3-5mm, amb maneta, doble frontissa,

Rend.: 1,000 1.257,90 €
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tancamente amb candau. Inclou solera de formigó
armat HA-25 de dimensions 2,10x2,10x0,20 m
armada amb barres de 10/20 cm d'acer B500S i
reforços de formigó en entrada i sortida de pericó,
col·locat i provat.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 23,02000

Subtotal: 42,89000 42,89000
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,035 /R x 42,88000 = 1,50080

Subtotal: 1,50080 1,50080
Materials

BDDRT200 u Tapa de xapa metàl·lica galvanitzada llagrimada
d¡espessors 3-5 mm, per a pericó de dimensions
interiors 150x150 cm incloent-hi p.p. de ancoratges,
subjeccions, tanca i reforços estructurals

1,000      x 312,38000 = 312,38000

BDDRV200 u Pericó prefabricat de formigó armat de dimensions
interiors 150x150x150 cm, amb pota de elefant, dues
obertures i reixes de ventilació laterals, marc de 3mm
i tapa de doble obertura de planxa d'acer galvanitzat
llagrimada de 3-5 mm, amb maneta, doble frontissa,
tancamente amb candau.

1,000      x 395,25000 = 395,25000

B7B1R003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé per a basses,
amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2350 N

2,900      x 1,07000 = 3,10300

Subtotal: 710,73300 710,73300
Partides d'obra

GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, col·locat, segons plànols

4,000      x 9,69296 = 38,77184

G222R102 m3 Excavació de terreny no classificat en pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional de voladura en roca, tall prèvi en
talussos i estrebat si cal, aixi com l'esgotament
d'aigua que pugui aflorar amb qualsevol mitja i
extracció de fangs i llots, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

2,450      x 6,58550 = 16,13448

G22MR055 m3 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i
arronyonat de canonada, estesa i compactació al
70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment
en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de
les juntes, mesurat sobre perfil teòric

0,440      x 24,73625 = 10,88395

G450R4C8 m3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats,
HA-25/P/20/IIa, apte per a classe d'exposició IIa,
inclòs col·locació, vibrat i curat

1,530      x 95,56118 = 146,20861

G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

76,500      x 0,93446 = 71,48619

G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 4,410      x 36,14419 = 159,39588
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Subtotal: 442,88095 442,88095

COST DIRECTE 1.198,00475
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 59,90024

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.257,90499

P-58 GDDRV100 u Pericó prefabricat de formigó en massa amb pota
d'elefant de dimensions interiors 100x100x105 cm,
per ventoses DN50 a DN100, amb pota de elefant per
a correcte assentament sobre base de graves 5/15 i
feltre de geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 200 g/m2, dues oberturas de ventilació
laterals, marc de 3 mm i tapa de doble obertura de
plaxa d'acer galvanitzat llagrimada de 3-5mm, amb
maneta, doble frontissa, tancamente amb candau,
col·locat i provat.

Rend.: 1,000 518,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000
A0112000 h Cap de colla 0,240 /R x 24,38000 = 5,85120
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 23,02000

Subtotal: 48,74120 48,74120
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,035 /R x 42,88000 = 1,50080

Subtotal: 1,50080 1,50080
Materials

B7B1R003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé per a basses,
amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2350 N

2,250      x 1,07000 = 2,40750

BDDRDT10 u Pericó prefabricat de formigó armat de dimensions
interiors 100x100x105 cm, amb pota de elefant, dues
gateres, marc de 3 mm i tapa de doble obertura de
planxa d'acer galvanitzat llagrimada de 3-5 mm, amb
maneta, doble frontissa, tancamente amb candau.

1,000      x 228,00000 = 228,00000

BDDRT100 u Tapa de xapa metàl·lica galvanitzada llagrimada
d¡espessors 3-5 mm, per a pericó de dimensions
interiors 100x100 cm incloent-hi p.p. de ancoratges,
subjeccions, tanca i reforços estructurals

1,000      x 191,45000 = 191,45000

Subtotal: 421,85750 421,85750
Partides d'obra

G222R102 m3 Excavació de terreny no classificat en pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional de voladura en roca, tall prèvi en
talussos i estrebat si cal, aixi com l'esgotament

0,570      x 6,58550 = 3,75374
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d'aigua que pugui aflorar amb qualsevol mitja i
extracció de fangs i llots, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G22MR055 m3 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i
arronyonat de canonada, estesa i compactació al
70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment
en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de
les juntes, mesurat sobre perfil teòric

0,340      x 24,73625 = 8,41033

GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, col·locat, segons plànols

1,000      x 9,69296 = 9,69296

Subtotal: 21,85703 21,85703

COST DIRECTE 493,95653
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,69783

COST EXECUCIÓ MATERIAL 518,65436

P-59 GDDRV200 u Pericó prefabricat de formigó en massa amb pota
d'elefant de dimensions interiors 150x150x150 cm,
per ventoses DN150 a DN200, amb pota de elefant
per a correcte assentament sobre base de graves
5/15 i feltre de geotextil no teixit de polipropilé, amb
un pes mínim de 200 g/m2, dues oberturas de
ventilació laterals, marc de 3 mm i tapa de doble
obertura de plaxa d'acer galvanitzat llagrimada de
3-5mm, amb maneta, doble frontissa, tancamente
amb candau, col·locat i provat.

Rend.: 1,000 868,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 23,02000
A0112000 h Cap de colla 0,240 /R x 24,38000 = 5,85120
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000

Subtotal: 48,74120 48,74120
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,035 /R x 42,88000 = 1,50080

Subtotal: 1,50080 1,50080
Materials

B7B1R003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé per a basses,
amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2350 N

2,900      x 1,07000 = 3,10300

BDDRT200 u Tapa de xapa metàl·lica galvanitzada llagrimada
d¡espessors 3-5 mm, per a pericó de dimensions
interiors 150x150 cm incloent-hi p.p. de ancoratges,
subjeccions, tanca i reforços estructurals

1,000      x 312,38000 = 312,38000
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BDDRV200 u Pericó prefabricat de formigó armat de dimensions
interiors 150x150x150 cm, amb pota de elefant, dues
obertures i reixes de ventilació laterals, marc de 3mm
i tapa de doble obertura de planxa d'acer galvanitzat
llagrimada de 3-5 mm, amb maneta, doble frontissa,
tancamente amb candau.

1,000      x 395,25000 = 395,25000

Subtotal: 710,73300 710,73300
Partides d'obra

G222R102 m3 Excavació de terreny no classificat en pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional de voladura en roca, tall prèvi en
talussos i estrebat si cal, aixi com l'esgotament
d'aigua que pugui aflorar amb qualsevol mitja i
extracció de fangs i llots, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

2,450      x 6,58550 = 16,13448

G22MR055 m3 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i
arronyonat de canonada, estesa i compactació al
70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment
en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de
les juntes, mesurat sobre perfil teòric

0,440      x 24,73625 = 10,88395

GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, col·locat, segons plànols

4,000      x 9,69296 = 38,77184

Subtotal: 65,79027 65,79027

COST DIRECTE 826,76527
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 41,33826

COST EXECUCIÓ MATERIAL 868,10353

P-60 GDDSS100 u Obra cilil per a seccionament DN < 400 format pels
següents elements: massisos d'ancoratge de formigó,
llosa de formigó, tancament perimetral de mitjançant
malla metàl·lica a simple torsó i porta d'accés d'una
fulla de 2x1 m, totalment instal·lat i provat.

Rend.: 1,000 290,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 38,72000
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,87000 = 39,74000
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,02000 = 11,51000

Subtotal: 89,97000 89,97000
Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,0018 /R x 42,16000 = 0,07589
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,018 /R x 17,76000 = 0,31968
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,035 /R x 2,01000 = 0,07035
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o

equivalent
0,0003 /R x 48,37000 = 0,01451

Subtotal: 0,48043 0,48043
Materials

BBPZR005 u Pal de tub d'acer galvanitzat de 2,50 m d'alçària, per
a tanca metàl·lica, inclòs part proporcional d'angle

6,000      x 12,02000 = 72,12000
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B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,216      x 77,65000 = 16,77240

B033R008 m3 Grava de pedrera de pedra calcària, de 20 a 40 mm 0,900      x 18,32000 = 16,48800
B6A14332 u Porta d'una fulla de mides 1x2 m, de perfils metàl·lics

galvanitzats i malla de simple torsió
1,000      x 52,92000 = 52,92000

B7B1U001 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 125 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 1500 N

8,000      x 0,78000 = 6,24000

BBP1W001 m Tanca de 2,00 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de simple torsió de 50x50 mm i
1,6 mm de diàmetre.

9,000      x 2,11000 = 18,99000

Subtotal: 183,53040 183,53040
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 276,14100 = 2,76141

Subtotal: 2,76141 2,76141

COST DIRECTE 276,74224
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,83711

COST EXECUCIÓ MATERIAL 290,57935

GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, col·locat, segons plànols

Rend.: 15,000 10,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 24,38000 = 0,24380
A0150000 h Manobre especialista 1,001 /R x 19,86000 = 1,32532
A0121000 h Oficial 1a 1,001 /R x 23,02000 = 1,53620

Subtotal: 3,10532 3,10532
Materials

B071UC01 m3 Morter M-80 0,003      x 95,88000 = 0,28764
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de

polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
1,000      x 6,30000 = 6,30000

Subtotal: 6,58764 6,58764

COST DIRECTE 9,69296
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,48465

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,17761

P-61 GDG52657 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 12,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,012 /R x 23,02000 = 0,27624
A0140000 h Manobre 0,012 /R x 19,87000 = 0,23844
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Subtotal: 0,51468 0,51468
Materials

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

0,066      x 60,41000 = 3,98706

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,100      x 3,49000 = 7,32900

Subtotal: 11,31606 11,31606

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00772

COST DIRECTE 11,83846
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,59192

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,43038

P-62 GDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat
de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 104,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,250 /R x 19,87000 = 24,83750
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,250 /R x 23,02000 = 28,77500

Subtotal: 53,61250 53,61250
Materials

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,53000 = 1,54071

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

17,997      x 0,20000 = 3,59940

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0275      x 18,77000 = 0,51618
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,649      x 60,41000 = 39,20609

Subtotal: 44,86238 44,86238

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,80419

COST DIRECTE 99,27907
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,96395

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,24302

P-63 GDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 68,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,360 /R x 23,02000 = 8,28720
A0140000 h Manobre 0,360 /R x 19,87000 = 7,15320

Subtotal: 15,44040 15,44040
Materials

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

0,0053      x 35,64000 = 0,18889

BDKZHEC0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 49,42000 = 49,42000

Subtotal: 49,60889 49,60889

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23161

COST DIRECTE 65,28090
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,26404

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,54494

P-64 GF650V01 u Vàlvula de'esfera DN 12,5 mm , PN 10 kg/cm2,
d'accionament manual mitjançant palanca, cos, bola i
eix d'acer inoxidable d'extrems roscats.Inclou els
accessoris necessaris pel muntatge. Completament
instal·lada i provada.

Rend.: 1,000 20,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 23,02000 = 0,23020
A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 24,38000 = 0,24380
A0150000 h Manobre especialista 0,080 /R x 19,86000 = 1,58880

Subtotal: 2,06280 2,06280
Materials

BF650V01 u Vàlvula de'esfera DN 12,5 mm , PN 10 kg/cm2,
d'accionament manual mitjançant palanca, cos, bola i
eix d'acer inoxidable d'extrems roscats.Inclou els
accessoris necessaris pel muntatge.

1,000      x 17,75000 = 17,75000

Subtotal: 17,75000 17,75000

COST DIRECTE 19,81280
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,99064

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,80344

P-65 GF671V25 u Vàlvula de retenció DN 200 PN 10 de doble disco,
provistes de superfícies d'estanqueïtat
metall-polyuretà. construïdes amb cos GGG-40 i tapa
GG-25, junta cos-tapa de nitril i molla d'acer inox.
inclosos tots el materials necessaris pel muntatge,
completament muntada i provada.

Rend.: 0,680 544,28 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 4,000 /R x 19,36000 = 113,88235
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 67,70588
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,38000 = 35,85294

Subtotal: 217,44117 217,44117
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,300 /R x 42,88000 = 18,91765

Subtotal: 18,91765 18,91765
Materials

BF671V25 u Vàlvula de retenció DN 200  PN 10 de doble disco,
provistes de superfícies d'estanqueïtat
metall-polyuretà. construïdes amb cos GGG-40 i tapa
GG-25, junta cos-tapa de nitril i molla d'acer inox.
inclosos tots el materials necessaris.

1,000      x 282,00000 = 282,00000

Subtotal: 282,00000 282,00000

COST DIRECTE 518,35882
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,91794

COST EXECUCIÓ MATERIAL 544,27676

P-66 GF671V45 u Vàlvula de retenció DN 450 PN 10 de doble disco
provistes de superfícies d'estanqueïtat
metall-polyuretà. construïdes amb cos GGG-40 i tapa
GG-25, junta cos-tapa de nitril i molla d'acer inox.
inclosos tots el materials necessaris pel muntatge,
completament muntada i provada.

Rend.: 0,680 1.247,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 2,000 /R x 24,38000 = 71,70588
A0121000 h Oficial 1a 6,000 /R x 23,02000 = 203,11765
A013U001 h Ajudant 8,500 /R x 19,36000 = 242,00000

Subtotal: 516,82353 516,82353
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 42,88000 = 31,52941

Subtotal: 31,52941 31,52941
Materials

BF671V45 u Vàlvula de retenció DN 350  PN 10 de doble clapeta,
provistes de superfícies d'estanqueïtat
metall-polyuretà. construïdes amb cos GGG-40 i tapa
GG-25, junta cos-tapa de nitril i molla d'acer inox.
inclosos tots el materials necessaris.

1,000      x 640,00000 = 640,00000

Subtotal: 640,00000 640,00000
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COST DIRECTE 1.188,35294
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 59,41765

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.247,77059

P-67 GF6C4000 u Subministrament i col·locació d'esmorteidor de
pulsacions regulable d'acer inoxidable AISI 316, amb
rosca NPT de DN 1/2 '' PN40, inclòs juntes estanques
i cargoleria muntat en canonada i provat.

Rend.: 1,000 35,90 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-68 GFB1R511 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma
UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 110 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

Rend.: 40,000 6,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 0,96800
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 0,57550
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 24,38000 = 0,12190

Subtotal: 1,66540 1,66540
Maquinària

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

1,000 /R x 3,83000 = 0,09575

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,500 /R x 3,67000 = 0,04588
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 42,88000 = 0,53600
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 41,13000 = 0,51413

Subtotal: 1,19176 1,19176
Materials

BFB1R511 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma
UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 110 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè

1,020      x 2,76000 = 2,81520

B0111000 m3 Aigua 0,011      x 1,11000 = 0,01221

Subtotal: 2,82741 2,82741
Altres

BFB1%FAU % Part proporcional de les peces especials per a tubs 5,000 %  s 2,81520 = 0,14076

Subtotal: 0,14076 0,14076

COST DIRECTE 5,82533
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29127

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,11660
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P-69 GFB1R512 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma
UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 125 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

Rend.: 33,000 7,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 1,17333
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 0,69758
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 24,38000 = 0,14776

Subtotal: 2,01867 2,01867
Maquinària

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,500 /R x 3,67000 = 0,05561
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 42,88000 = 0,64970
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 41,13000 = 0,62318
CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de

polietilé
1,000 /R x 3,83000 = 0,11606

Subtotal: 1,44455 1,44455
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,015      x 1,11000 = 0,01665
BFB1R512 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma

UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 125 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè

1,020      x 3,57000 = 3,64140

Subtotal: 3,65805 3,65805
Altres

BFB1%FAU % Part proporcional de les peces especials per a tubs 5,000 %  s 3,64140 = 0,18207

Subtotal: 0,18207 0,18207

COST DIRECTE 7,30334
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36517

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,66851

P-70 GFB1R514 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma
UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 140 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

Rend.: 33,000 8,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 1,17333
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 24,38000 = 0,14776
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 0,69758
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Subtotal: 2,01867 2,01867
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 42,88000 = 0,64970
CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de

polietilé
1,000 /R x 3,83000 = 0,11606

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 41,13000 = 0,62318
C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,500 /R x 3,67000 = 0,05561

Subtotal: 1,44455 1,44455
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,018      x 1,11000 = 0,01998
BFB1R514 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma

UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 140 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè

1,020      x 4,49000 = 4,57980

Subtotal: 4,59978 4,59978
Altres

BFB1%FAU % Part proporcional de les peces especials per a tubs 5,000 %  s 4,57980 = 0,22899

Subtotal: 0,22899 0,22899

COST DIRECTE 8,29199
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,41460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,70659

P-71 GFB1R516 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma
UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 160 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

Rend.: 31,000 10,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 24,38000 = 0,15729
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 0,74258
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 1,24903

Subtotal: 2,14890 2,14890
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 42,88000 = 0,69161
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 41,13000 = 0,66339
C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,500 /R x 3,67000 = 0,05919
CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de

polietilé
1,000 /R x 3,83000 = 0,12355

Subtotal: 1,53774 1,53774
Materials

BFB1R516 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma
UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 160 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de

1,020      x 5,87000 = 5,98740
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polietilè
B0111000 m3 Aigua 0,024      x 1,11000 = 0,02664

Subtotal: 6,01404 6,01404
Altres

BFB1%FAU % Part proporcional de les peces especials per a tubs 5,000 %  s 5,98740 = 0,29937

Subtotal: 0,29937 0,29937

COST DIRECTE 10,00005
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,50005

P-72 GFB1R518 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma
UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 180 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

Rend.: 29,000 12,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 1,33517
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 24,38000 = 0,16814
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 0,79379

Subtotal: 2,29710 2,29710
Maquinària

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

1,000 /R x 3,83000 = 0,13207

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 41,13000 = 0,70914
C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,500 /R x 3,67000 = 0,06328
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 42,88000 = 0,73931

Subtotal: 1,64380 1,64380
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,031      x 1,11000 = 0,03441
BFB1R518 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma

UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 180 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè

1,020      x 7,36000 = 7,50720

Subtotal: 7,54161 7,54161
Altres

BFB1%FAU % Part proporcional de les peces especials per a tubs 5,000 %  s 7,50720 = 0,37536

Subtotal: 0,37536 0,37536
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COST DIRECTE 11,85787
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,59289

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,45076

P-73 GFB1R520 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma
UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 200 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

Rend.: 27,000 14,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 24,38000 = 0,18059
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 1,43407
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 0,85259

Subtotal: 2,46725 2,46725
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 42,88000 = 0,79407
C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,500 /R x 3,67000 = 0,06796
CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de

polietilé
1,000 /R x 3,83000 = 0,14185

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 41,13000 = 0,76167

Subtotal: 1,76555 1,76555
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,038      x 1,11000 = 0,04218
BFB1R520 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma

UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 200 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè

1,020      x 9,11000 = 9,29220

Subtotal: 9,33438 9,33438
Altres

BFB1%FAU % Part proporcional de les peces especials per a tubs 5,000 %  s 9,29220 = 0,46461

Subtotal: 0,46461 0,46461

COST DIRECTE 14,03179
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,70159

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,73338

P-74 GFB1R522 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma
UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 225 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

Rend.: 25,000 17,81 €



Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/06/12 Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 0,92080
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 24,38000 = 0,19504
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 1,54880

Subtotal: 2,66464 2,66464
Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 41,13000 = 0,82260
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 42,88000 = 0,85760
C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,500 /R x 3,67000 = 0,07340
CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de

polietilé
1,000 /R x 3,83000 = 0,15320

Subtotal: 1,90680 1,90680
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,048      x 1,11000 = 0,05328
BFB1R522 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma

UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 225 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè

1,020      x 11,52000 = 11,75040

Subtotal: 11,80368 11,80368
Altres

BFB1%FAU % Part proporcional de les peces especials per a tubs 5,000 %  s 11,75040 = 0,58752

Subtotal: 0,58752 0,58752

COST DIRECTE 16,96264
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,84813

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,81077

P-75 GFB1R525 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma
UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 250 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

Rend.: 15,000 23,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 2,58133
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 1,53467
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 24,38000 = 0,32507

Subtotal: 4,44107 4,44107
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 42,88000 = 1,42933
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 41,13000 = 1,37100
C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,500 /R x 3,67000 = 0,12233
CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de

polietilé
1,000 /R x 3,83000 = 0,25533
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Subtotal: 3,17799 3,17799
Materials

BFB1R525 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma
UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 250 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè

1,020      x 14,14000 = 14,42280

B0111000 m3 Aigua 0,059      x 1,11000 = 0,06549

Subtotal: 14,48829 14,48829
Altres

BFB1%FAU % Part proporcional de les peces especials per a tubs 5,000 %  s 14,42280 = 0,72114

Subtotal: 0,72114 0,72114

COST DIRECTE 22,82849
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,14142

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,96991

P-76 GFB1R531 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma
UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 315 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

Rend.: 14,000 34,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 2,76571
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 1,64429
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 24,38000 = 0,34829

Subtotal: 4,75829 4,75829
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 42,88000 = 1,53143
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 41,13000 = 1,46893
C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,500 /R x 3,67000 = 0,13107
CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de

polietilé
1,000 /R x 3,83000 = 0,27357

Subtotal: 3,40500 3,40500
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,094      x 1,11000 = 0,10434
BFB1R531 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma

UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 315 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè

1,020      x 22,52000 = 22,97040

Subtotal: 23,07474 23,07474
Altres

BFB1%FAU % Part proporcional de les peces especials per a tubs 5,000 %  s 22,97040 = 1,14852

Subtotal: 1,14852 1,14852
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COST DIRECTE 32,38655
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,61933

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,00588

P-77 GFB1R535 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma
UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 355 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

Rend.: 9,500 45,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 2,42316
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 24,38000 = 0,51326
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 4,07579

Subtotal: 7,01221 7,01221
Maquinària

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

1,000 /R x 3,83000 = 0,40316

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,500 /R x 3,67000 = 0,19316
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 42,88000 = 2,25684
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 41,13000 = 2,16474

Subtotal: 5,01790 5,01790
Materials

BFB1R535 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma
UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 355 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè

1,020      x 28,95000 = 29,52900

B0111000 m3 Aigua 0,119      x 1,11000 = 0,13209

Subtotal: 29,66109 29,66109
Altres

BFB1%FAU % Part proporcional de les peces especials per a tubs 5,000 %  s 29,52900 = 1,47645

Subtotal: 1,47645 1,47645

COST DIRECTE 43,16765
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,15838

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,32603

P-78 GFB1R540 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma
UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 400 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

Rend.: 8,000 56,26 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 2,87750
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 24,38000 = 0,60950
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 4,84000

Subtotal: 8,32700 8,32700
Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 41,13000 = 2,57063
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 42,88000 = 2,68000
C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,500 /R x 3,67000 = 0,22938
CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de

polietilé
1,000 /R x 3,83000 = 0,47875

Subtotal: 5,95876 5,95876
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,151      x 1,11000 = 0,16761
BFB1R540 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma

UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 400 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè

1,020      x 36,53000 = 37,26060

Subtotal: 37,42821 37,42821
Altres

BFB1%FAU % Part proporcional de les peces especials per a tubs 5,000 %  s 37,26060 = 1,86303

Subtotal: 1,86303 1,86303

COST DIRECTE 53,57700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,67885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,25585

P-79 GFB1R550 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma
UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 500 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

Rend.: 7,000 82,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 5,53143
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 3,28857
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 24,38000 = 0,69657

Subtotal: 9,51657 9,51657
Maquinària

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

1,000 /R x 3,83000 = 0,54714

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,500 /R x 3,67000 = 0,26214
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 42,88000 = 3,06286
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 41,13000 = 2,93786
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Subtotal: 6,81000 6,81000
Materials

BFB1R550 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma
UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 500 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè

1,020      x 58,29000 = 59,45580

B0111000 m3 Aigua 0,236      x 1,11000 = 0,26196

Subtotal: 59,71776 59,71776
Altres

BFB1%FAU % Part proporcional de les peces especials per a tubs 5,000 %  s 59,45580 = 2,97279

Subtotal: 2,97279 2,97279

COST DIRECTE 79,01712
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,95086

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,96798

P-80 GFB1R580 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma
UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 800 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

Rend.: 5,000 192,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 24,38000 = 0,97520
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 4,60400
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 7,74400

Subtotal: 13,32320 13,32320
Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 41,13000 = 4,11300
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 42,88000 = 4,28800
C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,500 /R x 3,67000 = 0,36700
CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de

polietilé
1,000 /R x 3,83000 = 0,76600

Subtotal: 9,53400 9,53400
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,603      x 1,11000 = 0,66933
BFB1R580 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma

UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 800 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè

1,020      x 149,02000 = 152,00040

Subtotal: 152,66973 152,66973
Altres

BFB1%FAU % Part proporcional de les peces especials per a tubs 5,000 %  s 152,00040 = 7,60002

Subtotal: 7,60002 7,60002
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COST DIRECTE 183,12695
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,15635

COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,28330

P-81 GFG1R204 m Canonada amb tub de formigó armat de DN 40 cm,
classe II segons norma ASTM C-76M, amb unió de
campana amb anella elastomèrica, col·locada al fons
de la rasa i provada, inclòs refinat de base
d'assentament

Rend.: 21,400 41,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,085 /R x 23,02000 = 1,16714
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 24,38000 = 0,28481
A0150000 h Manobre especialista 2,085 /R x 19,86000 = 1,93496

Subtotal: 3,38691 3,38691
Maquinària

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,088 /R x 3,67000 = 0,01509
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 42,88000 = 2,00374
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,088 /R x 41,13000 = 0,16913

Subtotal: 2,18796 2,18796
Materials

BFG1R204 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 40 cm,
classe II segons norma ASTM C-76M, inclòs junta
elastomèrica

1,050      x 31,72000 = 33,30600

B0111000 m3 Aigua 0,151      x 1,11000 = 0,16761

Subtotal: 33,47361 33,47361

COST DIRECTE 39,04848
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,95242

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,00090

P-82 GG11CGP u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre amb borns bimetàl·lics, de 250 A,
segons esquema unesa número 9 i muntada
superficialment. Incloura materials i mitjans
necessaris per el seu transport, col·locació, connexió
i prova.

Rend.: 1,000 300,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-83 GG11CS1 u Caixa de doble aïllament de policarbonat, de
540x540x210 mm i muntada superficialment.Incloura
materials i mitjans necessaris per el seu transport,
col·locació, connexió i prova.

Rend.: 1,000 124,99 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-84 GG1M112 u Cojunt de quadre elèctric de potencia bombes (2 de
70 kW i 2 de 35 kW) compost d'armari metàlic, amb
sòcol de 100mm, tipus Prisma Plus Sistema P o
similar IP-55 s/CEI-529 en xapa d'acer pintada amb
resina polièster-epoxy color RAL-7035 texturitzada,
completament equipat amb resistències calefactores
de150 W, ventilador lateral amb filtre de 150 W,
termostat de control ajustable 0 - 60º amb indicador
digital de temperatura, portaplànols interior tamany
A3, enllumenat interior amb làmpada fluorescent de
16 W, armelles d'elevació i tots els accessoris
necessaris per la entrada i sortida de cablejat; amb
porta d' una fulla, plaques de muntatge, anelles d'
elevació, incloent peces d' interconnexió, canaletes i
perfileria auxiliar. Incloura maniobra, embarrats amb
pletines de coure, borner, cablejat auxiliar, joc
d'esquemes electrics actualitzats, rotuls identificadors
de linies, siniotic exterior y material auxiliar de
muntatge.

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

Rend.: 1,000 21.478,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-85 GG1M113 u Quadre elèctric de potència SB-AUX suministre
normal (CT-3), segons esquema unifilar, format per
conjunt d'armaris marca SCHNEIDER ELECTRIC
model PRISMA PLUS sistema G, IP 55, segons
esquema unifilar. Inclourà maniobra, embarrats amb
pletines de coure, bornes, cablejat auxiliar, joc
d'esquemes elèctrics actualitzats, ròtuls de fòrmica
identificador de línies, sinòptic exterior, suport, p.p. de
material auxiliar per al seu muntatge, totalment
instal·lat, comprovat i en ordre de funcionament.

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

Rend.: 1,000 9.873,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-86 GG1M1014 u Subministre i muntatge d'armari de control format pels
següents elements:

BMXP341000NOE          KIT M340-1000 + NOE (x1)
BMXXBP1200                 RACK 12 POSICIONES (x1)
BMXCPS3500 FUENTE ALIM. CA
AVANZADA 36 W (x1)
BMXDDI3202K MODULO 32 ENTR. 24V
1XALTA DENS (x2)
ABE7H34E200 BASE M340 SLIMFAST,
16P 2 M (x2)
BMXDDO3202K MODULO 32 SAL. 24V 0,1A
1XALTA DENS (x1)
ABE7R16T111 BASE SALIDA SLIMFAST,
16 VIAS DESENCHUF (x2)
BMXFCC303 CONECTOR ALTA DENS.
A 2 X HE10 3M (x1)
BMXAMI0810 MODULO 8 ENTR. ANA. V /
I AISL. (x4)
BMXFTB2820 BORNERO TORNILLO 28
PUNTOS PARA PTO (x4)
HMIGTO5310 TERMINAL 10.4', COLOR
VGA, ETH, 96 MB RAM (x1)
TCSESU053FN0 SWITCH NO GEST. 5 RJ45
(x1)
TSXETG100 BRIDGE MODBUS /
ETHERNET 10/100 (x1)
LU9GC3 REPARTIDOR MODBUS
(x1)

Rend.: 1,000 9.150,69 €
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VW3A8306R10 CABLE MODBUS 2 RJ45 1
M (x4)
VW3A8306RC TERMINAL MODBUS RJ45
(x1)
TSXCSA100 CABLE DE
INTERCONEXION NANO AUTO (x1)

_____________________________________________________________________________________________________________

P-87 GG1VV001 u Caixa de connexions IP 55, totalment connectada i
instal·lada amb accessoris corresponents

Rend.: 1,000 24,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BG1VV001 Ud Caixa d'empalmes IP 55, totalment connectada i
instal·Lada, amb accesoris i mà d'obra.

1,000      x 20,89000 = 20,89000

Subtotal: 20,89000 20,89000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,000 %  s 20,89000 = 2,08900

Subtotal: 2,08900 2,08900

COST DIRECTE 22,97900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,14895

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,12795

P-88 GG2C1570 m Safata de PVC-M1 perforada, marca Unex sèrie 66
referència 66150 o similar equivalent de 60 x 150
mm. Incloent part proporcional de suports per a
sostre o paret, corbes, unions, canvis de nivell,
accessoris de muntatge i fixació.

Rend.: 1,000 18,96 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-89 GG2C3Z70 m Tapa per a safata de PVC-M1, marca Unex sèrie 66
referència 66152 o similar equivalent de 150 mm.
Incloent part proporcional de fixacions.

Rend.: 1,000 6,18 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-90 GG3111V0 m Cable amb conductor de coure verd/groc, de
designació UNE RV-K 0,6/1 kV, marca Pirelli, tipus
Retenax Flex o similar equivalent, de 1 x 50 mm2 de
secció.

Rend.: 1,000 6,10 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-91 GG3191A4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
1 x 50 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

Rend.: 1,000 9,94 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,065 /R x 23,02000 = 1,49630
A013H000 h Ajudant electricista 0,065 /R x 19,36000 = 1,25840

Subtotal: 2,75470 2,75470
Materials

BG3191A0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
1 x 50 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 6,54000 = 6,67080

Subtotal: 6,67080 6,67080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04132

COST DIRECTE 9,46682
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,47334

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,94016

P-92 GG3191B4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
1 x 70 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

Rend.: 1,000 14,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,090 /R x 23,02000 = 2,07180
A013H000 h Ajudant electricista 0,090 /R x 19,36000 = 1,74240

Subtotal: 3,81420 3,81420
Materials

BG3191B0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
1 x 70 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 9,58000 = 9,77160

Subtotal: 9,77160 9,77160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05721

COST DIRECTE 13,64301
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,68215

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,32516

P-93 GG3191C4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
1 x 95 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

Rend.: 1,000 16,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,090 /R x 19,36000 = 1,74240
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,090 /R x 23,02000 = 2,07180

Subtotal: 3,81420 3,81420
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Materials
BG3191C0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió

assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
1 x 95 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 12,01000 = 12,25020

Subtotal: 12,25020 12,25020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05721

COST DIRECTE 16,12161
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,80608

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,92769

P-94 GG3191D4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
1 x 120 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 21,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,115 /R x 23,02000 = 2,64730
A013H000 h Ajudant electricista 0,115 /R x 19,36000 = 2,22640

Subtotal: 4,87370 4,87370
Materials

BG3191D0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
1 x 120 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 15,03000 = 15,33060

Subtotal: 15,33060 15,33060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07311

COST DIRECTE 20,27741
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,01387

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,29128

P-95 GG3191G4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
1 x 240 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 37,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,02000 = 3,45300
A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,36000 = 2,90400

Subtotal: 6,35700 6,35700
Materials

BG3191G0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
1 x 240 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 28,80000 = 29,37600

Subtotal: 29,37600 29,37600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09536

COST DIRECTE 35,82836
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,79142

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,61977

P-96 GG319334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció
3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

Rend.: 1,000 2,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,36000 = 0,29040
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,02000 = 0,34530

Subtotal: 0,63570 0,63570
Materials

BG319330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció
3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

1,020      x 1,30000 = 1,32600

Subtotal: 1,32600 1,32600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00954

COST DIRECTE 1,97124
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09856

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,06980

P-97 GG319634 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

Rend.: 1,000 2,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,02000 = 0,34530
A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,36000 = 0,29040

Subtotal: 0,63570 0,63570
Materials

BG319630 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 2,06000 = 2,10120

Subtotal: 2,10120 2,10120



Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/06/12 Pàg.: 76

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00954

COST DIRECTE 2,74644
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13732

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,88376

P-98 GG319654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
5 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

Rend.: 1,000 6,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,02000 = 0,92080
A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 19,36000 = 0,77440

Subtotal: 1,69520 1,69520
Materials

BG319650 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
5 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 4,36000 = 4,44720

Subtotal: 4,44720 4,44720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02543

COST DIRECTE 6,16783
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30839

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,47622

P-99 GG319662 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
5 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

Rend.: 1,000 8,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 19,36000 = 0,77440
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,02000 = 0,92080

Subtotal: 1,69520 1,69520
Materials

BG319660 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
5 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 6,68000 = 6,81360

Subtotal: 6,81360 6,81360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02543

COST DIRECTE 8,53423
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,42671

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,96094
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P-100 GG31V013 m Canonada d'acer flexible de D=21mm. Incloent
suports. Completament col·locat.

Rend.: 1,000 8,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 23,02000 = 3,45300
A013U001 h Ajudant 0,150 /R x 19,36000 = 2,90400

Subtotal: 6,35700 6,35700
Materials

BG241500 m Canonada d'acer flexible de D=21mm 1,000      x 2,05000 = 2,05000

Subtotal: 2,05000 2,05000

COST DIRECTE 8,40700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,42035

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,82735

P-101 GG3M11P0 m Conductor d'acer galvanitzat un d'1 x 95 mm2 de
secció, amb un gruix mínim de recobriment de zenc
de 70 micres, format per fils de diàmetre inferior a 2,5
mm.

Rend.: 1,000 6,36 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-102 GG613100 u Caixa de polsadors, funció aturada d'emergència,
incloent un polsador de bolet diàmetre 40 mm
impulsional, marca Telemecanique referència
XAL-D1644 o similar equivalent.

Rend.: 1,000 29,37 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-103 GG624000 u Commutador 16 A color blanc, en caixa d'encastar
per a 1 mòdul i placa mòdul estret, color blanc, marca
Eunea, sèrie Europoli, tipus 3003N-B, 3080 i 3070N-B
o similar equivalent. En muntatge encastat.

Rend.: 1,000 10,60 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-104 GG631500 ut Caixa de presses de corrent tipus Cetac o similar
amb una pressa de 32A-III+T i dos preses de
16A-II+T amb interruptor diferencial i magnetotèrmics
individuals, totalment equipada. Subministrament,
montatge i cablejat.

Rend.: 1,000 287,67 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-105 GGC50003 ut Sistema d'alimentació ininterrompuda tipus on-line,
entrada xarxa 1, IV 400 V, entrada by-pass IV 400 V,
tensió de sortida regim permanent IV 400 V, potència
5 kVA autonomia 10 minuts, incloent
rectificador-carregador, ondulador, contactor estàtic
sense tall de la càrrega de xarxa, by-pass manual per
a servei i manteniment, bateria d'acumuladors de
plom estanc sense manteniment i tots els accessoris
necessaris per al seu transport, col·locació,
connexionat i proves. Tot seguint els esquemes
plantejats en projecte, especificacions i/o directrius de
la Direcció Facultativa, amb l'aparellatge necessari
per a la seva realització

Rend.: 1,000 5.005,68 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-106 GGD11700 u Piqueta de connexió a terra d'acer amb recobriment
de zenc de 2.000 mm de longitud i 14 mm de
diàmetre. Clavada a terra i connectada. Incloent
grapa de connexió tipus KR, KU ó KB i cargoleria
d'acer inoxidable.

Rend.: 1,000 96,62 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-107 GGD12000 u Caixa de seccionament de terres en polyester
reforçat amb fibra de vidre amb tapa transparent,
protecció IP 437, de dimensions 245 x 155 mm,
incloent 1 pont de connexió per a comprovació del
circuit de posta a terra amb embornament directe,
sense terminal, per a cables fins a 95 mm2 de secció,
marca Hazemeyer, referència HH CST 136282801 o
similar equivalent.

Rend.: 1,000 45,71 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-108 GGD15000 u Abraçadora per a equipotencialitat canonades i
elements metàl.lics.

Rend.: 1,000 12,92 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-109 GGD16000 ut Realització de soldadures aluminotèrmques per la
xarxa general de terres. Inclou motllo, cartutx i
pòlvolra

Rend.: 1,000 18,86 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-110 GGD17200 u Connexions roscades a brides de canonades
metàliques, tràmex, bancades i qualsevol part
metàlica en general que pugui quedar sotmesa a
tensió, per tal de realitzar un terra equipotencial a tot
l'edifici. S'utilitzarà cable de coure un de 50 mm2 de
secció.

Rend.: 1,000 650,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-111 GGD17300 u Terminals de pressió i petit material de posada a terra. Rend.: 1,000 250,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-112 GGPWV001 u Variador de velocitat POWER ELECTRONIC sèrie
SD700, o equivalent, en versió armari IP54 per a
potència de 75 KW a 400V transportat i col·locat.

Rend.: 1,000 11.613,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BGPV001 Ud. Ud. Variador de velocitat POWER ELECTRÒNIC o
equivalent, serie SD700 per a potència de 75 kW a
400V

1,000      x 10.738,0000 = 10.738,00000

Subtotal: 10.738,00000 10.738,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,000 %  s 10.738,0000 = 322,14000

Subtotal: 322,14000 322,14000

COST DIRECTE 11.060,14000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 553,00700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11.613,14700

P-113 GGPWV002 u Variador de velocitat POWER ELECTRONIC sèrie
SD700, o equivalent, en versió armari IP54 per a
potència de 30 KW a 400V transportat i col·locat.

Rend.: 1,000 4.771,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BGPV002 Ud. Ud. Variador de velocitat POWER ELECTRÒNIC o
equivalent, serie SD700 per a potència de 30 kW a
400V

1,000      x 4.412,00000 = 4.412,00000

Subtotal: 4.412,00000 4.412,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,000 %  s 4.412,00000 = 132,36000

Subtotal: 132,36000 132,36000
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COST DIRECTE 4.544,36000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 227,21800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.771,57800

P-114 GH11EP01 u Lluminària fluorescent estanca, IP-66, equipada amb
dos tubs fluorescents de 58 W i reactància
electrònica, incloent elements de fixació i connexionat
necessaris. Marca Philips model Pacific TCW216 o
similar equivalent.

Rend.: 1,000 78,30 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-115 GH61BA01 u Bloc autònom estanc, IP-667, d'enllumenat
d'emergència i senyalització, amb làmpada
fluorescent PL 11 W, de 583 lumens per a cobrir 116
m2 i d'1 hora d'autonomia. Marca Daisalux, model
Nova N11S o similar equivalent.

Rend.: 1,000 61,03 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-116 GHB2EP01 ut Lluminària de vapor de sodi de 150W marca Philips
Tempo o similar. Inclou làmpades corresponents.
Inclou subministra, instal·lació i connexionat.

Rend.: 1,000 129,20 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-117 GJMT002 ut Sensor de temperatura tipus PT100, inclós
subministrament de petit material de montatge.

Rend.: 1,000 512,30 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-118 GLL001 U Sistema de parallamps per a protecció de la estació
de bombament, format per:

1 Parallamps Nimbus CPT-L amb sistema de cebat
electrònic
1 Peça adaptació Nimbus a màstil
1 Joc d'anclatges placa de bisos metàl·lics 15 cm (2
peces)
1 Màstil 6m Fe Galvanitzat (tram de 3m)
50m de Cable trenat de coure electrolític nu de 50
mm
9 Suports M-8 bronze
1 Tub de protecció baixant de 3m.
4 Maneguet d'unió de cable fins a 70mm2.
1 Vía de xispes encapsulat porcellana.
1 Arqueta de registre cuadrada de polipropile
300x300 mm amb regleta equipotencial inclosa y 3
terminals brida.
3 Electrodes de coure de 300 micras 2000x14 mm
3 Grapa abarcón de llautó connexió jabalina.
1 Lowpat liquid compost activador perdurable per a
presas de terra.
1 Inclou muntatge, suministrament i posta a punt per
funcionament.

Rend.: 1,000 5.335,84 €
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1 Comptador d'impactes de raig segons Norma UNE
21186

Inclou muntatge, suministrament i posta a punt per
funcionament.

_____________________________________________________________________________________________________________

P-119 GM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
KG, amb pressió incorporada, d'eficiència ABC,
acabat exteriorment amb pintura epoxide color
vermell, incloent fixació de suport a paret.

Rend.: 1,000 83,12 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-120 GM31351K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg,
amb pressió incorporada, amb armari muntat
superficialment, acabat exteriorment amb pintura
epoxide color vermell, incloent fixació de suport a
paret.

Rend.: 1,000 163,66 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-121 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

Rend.: 81,400 2,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 24,38000 = 0,07488
A0160000 h Peó 1,000 /R x 19,71000 = 0,24214

Subtotal: 0,31702 0,31702
Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 52,81000 = 1,29754
CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 1,000 /R x 51,96000 = 0,63833
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o

equivalent
1,000 /R x 48,37000 = 0,59423

Subtotal: 2,53010 2,53010

COST DIRECTE 2,84712
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14236

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,98948
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P-122 GR471V07 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus
alba, de perímetre de tronc 18/20, a arrel nua, en clot
de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra

Rend.: 1,000 57,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR471107 u Subministrament d'arbre tipus Populus alba, de
perímetre de tronc 18/20 a arrel nua

1,000      x 25,74000 = 25,74000

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en
obra, amb MO (sms) > 60 % i  extracte húmic total
(sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

0,008      x 27,01000 = 0,21608

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,040      x 6,61000 = 0,26440
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent

(15-8-11%+2MgO) GR o similar
0,200      x 0,84000 = 0,16800

BR822003 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2
m d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó complert
per a la subjecció (cinturó + passador +civella),
posada en obra

1,000      x 4,32000 = 4,32000

DR63001 u Plantació per mitjans manuals i mecànics  d'arbres
amb clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses
l'excavació del clot, formació i revisió escocell,
instal.lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment
i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

1,000      x 24,04186 = 24,04186

Subtotal: 54,75034 54,75034

COST DIRECTE 54,75034
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,73752

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,48786

P-123 GS10PX10 u Subministrament i instal·lació de pressa de reg (Tipus
Ia) per a xarxa principal o secundària de DN200
PN10 formada per:

Coll de cigne d'acer galvanitzat DN200 PN10 de fins
a 2 m d'alçada i 4 mm de gruix anclat amb dau de
formigó HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m

Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast o
equivalent amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG
50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
conformades per laminació en fred, tancament elàstic
amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment
revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer

Connexió amb brida DN200 PN10 a tub de PVC-U o
PEAD

Rend.: 1,000 1.035,19 €
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Amb tots els seus accessoris i complemetents per al
seu muntatge, completament instal·lat i provat.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 23,02000

Subtotal: 42,89000 42,89000
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,225 /R x 42,88000 = 9,64800

Subtotal: 9,64800 9,64800
Materials

BNZ0X20 u Coll de cigne a doble colze pujada d'acer galvanitzat
DN 200 de fins una alçada de  2 metres connexió
amb brides, i collets porta brides de PVC/PRFV inclou
soports, juntes, cargols.

1,000      x 392,00000 = 392,00000

BNZX304 u Connexió amb brida boja amb valona de DN200
PN10 a tub de PVC-U o PEAD

1,000      x 42,20000 = 42,20000

B033R008 m3 Grava de pedrera de pedra calcària, de 20 a 40 mm 0,400      x 18,32000 = 7,32800
B7B1R003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé per a basses,

amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2350 N

2,230      x 1,07000 = 2,38610

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,150      x 77,65000 = 11,64750

BN12R170 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast
BV.05.47 o equivalent DN 200 mm; PN 1.6 MPa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI
420 amb rosques extruides i comformades per
laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb
EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

1,000      x 477,80000 = 477,80000

Subtotal: 933,36160 933,36160

COST DIRECTE 985,89960
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 49,29498

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.035,19458

P-124 GS10PX11 u Subministrament i instal·lació de pressa de reg (Tipus
Ib) per a xarxa principal o secundària de DN200
PN10 formada per:

Tram de tub de PEAD o PVC-U DN200 reforçat amb
formigó en massa HM-20.

Coll de cigne d'acer galvanitzat DN200 PN10 de fins
a 2 m d'alçada i 4 mm de gruix anclat amb dau de
formigó HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m

Rend.: 1,000 1.143,11 €



Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/06/12 Pàg.: 84

PARTIDES D'OBRA

Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast o
equivalent amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG
50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
conformades per laminació en fred, tancament elàstic
amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment
revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer

Connexió amb brida DN200 PN10 a tub de PVC-U o
PEAD

Amb tots els seus accessoris i complemetents per al
seu muntatge, completament instal·lat i provat.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 23,02000

Subtotal: 42,89000 42,89000
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,225 /R x 42,88000 = 9,64800

Subtotal: 9,64800 9,64800
Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,570      x 77,65000 = 44,26050

B033R008 m3 Grava de pedrera de pedra calcària, de 20 a 40 mm 0,400      x 18,32000 = 7,32800
BNZX304 u Connexió amb brida boja amb valona de DN200

PN10 a tub de PVC-U o PEAD
1,000      x 42,20000 = 42,20000

BNZ0X20 u Coll de cigne a doble colze pujada d'acer galvanitzat
DN 200 de fins una alçada de  2 metres connexió
amb brides, i collets porta brides de PVC/PRFV inclou
soports, juntes, cargols.

1,000      x 392,00000 = 392,00000

BN12R170 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast
BV.05.47 o equivalent DN 200 mm; PN 1.6 MPa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI
420 amb rosques extruides i comformades per
laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb
EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

1,000      x 477,80000 = 477,80000

B7B1R003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé per a basses,
amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2350 N

2,230      x 1,07000 = 2,38610

Subtotal: 965,97460 965,97460
Partides d'obra

GFB1R520 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma
UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 200 mm per a
PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

5,000      x 14,03179 = 70,15895
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Subtotal: 70,15895 70,15895

COST DIRECTE 1.088,67155
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 54,43358

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.143,10513

P-125 GS10PX12 u Subministrament i instal·lació de pressa de reg (Tipus
II) doble per a xarxa principal o secundària de DN200
PN10 formada per:

Coll de cigne d'acer galvanitzat DN200 PN10 de fins
a 2 m d'alçada i 4 mm de gruix i terminació en T
200-200 anclat amb dau de formigó HM-20 de 0,5 x
0,5 x 0,6 m.

Dues vàlvules de comporta amb brides tipus
Belgicast o equivalent amb volant, cos i tapa en fosa
dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques
extruides i conformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912
d'acer

Connexió amb brida DN200 PN10 a tub de PVC-U o
PEAD

Amb tots els seus accessoris i complemetents per al
seu muntatge, completament instal·lat i provat.

Rend.: 1,000 1.716,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 23,02000

Subtotal: 42,89000 42,89000
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,225 /R x 42,88000 = 9,64800
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Subtotal: 9,64800 9,64800
Materials

BNZX304 u Connexió amb brida boja amb valona de DN200
PN10 a tub de PVC-U o PEAD

1,000      x 42,20000 = 42,20000

BN12R170 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast
BV.05.47 o equivalent DN 200 mm; PN 1.6 MPa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI
420 amb rosques extruides i comformades per
laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb
EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

2,000      x 477,80000 = 955,60000

BNZ0X22 u Conjunt de coll de cigne a doble colze pujada d'acer
galvanitzat DN 200 de fins una alçada de  2 metres
connexió amb brides, i collets porta brides de
PVC/PRFV i T d'acer galvanitzat de DN 200-200-200
, inclou soports, juntes, cargols.

1,000      x 558,00000 = 558,00000

B7B1R003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé per a basses,
amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2350 N

3,310      x 1,07000 = 3,54170

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,150      x 77,65000 = 11,64750

B033R008 m3 Grava de pedrera de pedra calcària, de 20 a 40 mm 0,600      x 18,32000 = 10,99200

Subtotal: 1.581,98120 1.581,98120

COST DIRECTE 1.634,51920
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 81,72596

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.716,24516

P-126 GS10PX14 u Subministrament i instal·lació de pressa de reg (Tipus
Ic) per a xarxa principal o secundària de DN200
PN10 formada per:

Coll de cigne d'acer galvanitzat DN200 PN10 de fins
a 2 m d'alçada, 4 mm de gruix i empelt de 2'' per a
connexió de vàlvula i ventosa anclat amb dau de
formigó HM-20 de 0,5 x 0,5 x 0,6 m.

Conjunt ventosa amb brides DN 50 mm; PN 16
tipus Ari D-050 o equivalent, muntada sobre carret
elevador composat per ventosa trifuncional amb brida
amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres i vàlvula comporta amb
brides i fusell exterior tipus Belgicast o equivalent
amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres,
eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
conformades per laminació en fred, tancament elàstic
amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment
revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer
qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu

Rend.: 1,000 1.445,00 €
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Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast o
equivalent DN200 PN10 amb volant, cos i tapa en
fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques
extruides i conformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912
d'acer

Connexió amb brida DN200 PN10 a tub de PVC-U o
PEAD

Amb tots els seus accessoris i complemetents per al
seu muntatge, completament instal·lat i provat.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 23,02000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000

Subtotal: 42,89000 42,89000
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,225 /R x 42,88000 = 9,64800

Subtotal: 9,64800 9,64800
Materials

BNZX304 u Connexió amb brida boja amb valona de DN200
PN10 a tub de PVC-U o PEAD

1,000      x 42,20000 = 42,20000

BNZ0X20 u Coll de cigne a doble colze pujada d'acer galvanitzat
DN 200 de fins una alçada de  2 metres connexió
amb brides, i collets porta brides de PVC/PRFV inclou
soports, juntes, cargols.

1,000      x 392,00000 = 392,00000

BJM3R010 u Ventosa trifuncional amb brida, DN 50 mm, amb cos
de fosa nodular i revestiment mínim amb pintura
epoxi de 250 micres, presió màxima de servei 16 bar.

1,000      x 314,60000 = 314,60000

BN12R110 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast
BV.05.47 o equivalent DN 50 mm; PN 1.6 MPa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI
420 amb rosques extruides i comformades per
laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb
EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

1,000      x 75,69000 = 75,69000

B033R008 m3 Grava de pedrera de pedra calcària, de 20 a 40 mm 0,400      x 18,32000 = 7,32800
B7B1R003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé per a basses,

amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2350 N

2,230      x 1,07000 = 2,38610

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,150      x 77,65000 = 11,64750

BN12R170 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast
BV.05.47 o equivalent DN 200 mm; PN 1.6 MPa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI
420 amb rosques extruides i comformades per

1,000      x 477,80000 = 477,80000



Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/06/12 Pàg.: 88

PARTIDES D'OBRA

laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb
EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

Subtotal: 1.323,65160 1.323,65160

COST DIRECTE 1.376,18960
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 68,80948

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.444,99908

P-127 GS10PX16 u Subministrament i instal·lació de pressa de reg (Tipus
IV) per a xarxa principal o secundària de DN200
PN10 formada per:

Colze d'acer galvanitzat DN200 PN10 anclat amb
anell de formigó HA-25 de reforç de l'entroncament.

Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast o
equivalent amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG
50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
conformades per laminació en fred, tancament elàstic
amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment
revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer

Connexió amb brida DN400 PN10 a tub de PVC-U o
PEAD i tapa cega amb sortida DN200.

Amb tots els seus accessoris i complemetents per al
seu muntatge, completament instal·lat i provat.

Rend.: 1,000 1.265,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 19,87000 = 29,80500
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 23,02000
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Subtotal: 52,82500 52,82500
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,225 /R x 42,88000 = 9,64800

Subtotal: 9,64800 9,64800
Materials

B033R008 m3 Grava de pedrera de pedra calcària, de 20 a 40 mm 0,300      x 18,32000 = 5,49600
BNZX304 u Connexió amb brida boja amb valona de DN200

PN10 a tub de PVC-U o PEAD
1,000      x 42,20000 = 42,20000

BN12R170 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast
BV.05.47 o equivalent DN 200 mm; PN 1.6 MPa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI
420 amb rosques extruides i comformades per
laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb
EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

1,000      x 477,80000 = 477,80000

BNZ0X01 u Tapa cega DN 450 amb sortida DN 200 d'acer
galvanitzat.

1,000      x 451,00000 = 451,00000

B7B1R003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé per a basses,
amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2350 N

1,750      x 1,07000 = 1,87250

Subtotal: 978,36850 978,36850
Partides d'obra

G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

11,700      x 0,93446 = 10,93318

G44RR110 kg Acer al carboni S275JR per a elements de caldereria
per a formigonar, embridada o soldada amb un nivell
de qualitat de les unions soldades b o c segons
UNE-EN 25817, amb una qualificació de les
soldadures 1, 2 o 3 segons UNE 14011, inclòs part
proporcional de brides normalitzades i mecanitzades,
junts de klingerit o EPDM, cargols, femelles i
volanderes zincades bicromatades i engrassats amb
pasta a base de coure tipus molycote 7439 de Kraft o
equivalent, dimensionada segons awwa C208-83,
protecció contra la corrosió interior amb tres capes de
Hempadur 15130 o equivalent (375 micres) i amb una
capa d'emprimació Hempadur zinc primer 15360 o
equivalent (25 micres) exteriorment, inclosos tots els
materials i medis auxiliars necessaris pel seu
muntatge i col·locació, completament instal·lada i
provada

17,000      x 5,27922 = 89,74674

G450U050 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa per a fonaments i encepats,
inclòs col·locació, vibrat i curat

0,600      x 98,90132 = 59,34079

G45KR010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i bloc de
pedra entre 20 i 50 kg, inclòs preparació de la base
d'assentament, col·locació i curat

0,080      x 57,88796 = 4,63104

Subtotal: 164,65175 164,65175
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COST DIRECTE 1.205,49325
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 60,27466

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.265,76791

P-128 GS11W010 u Conjunt de desguàs aeri de DN80, tipus T1 composat
per vàlvula de comporta embridada DN 3´´; PN 1,6
Mpa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres,
eix inox AISI 420, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb
EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb
tractament anticorrosiu, inclou tram de canonada de
PEAD de DN90 PN16 per a connexió a ramal de reg,
2 colzes de PEAD injectat de DN 90 de 45º, T de
PEAD 90-50-90 per a derivació a racord Bcn,
transició PE-llautó mascle per electrofusió DN 1 1/2'',
vàlvula d'aïllament de comporta roscada amb
tancament elàstic de fosa dúctil de característiques
anàlogues a l'anteriorment descrita de DN 1 1/2'' i PN
1,6 Mpa, colze mascle-femella de llautó de 45º de DN
1 1/2'', connexió racord Barcelona de 45, amb tots els
elements necessaris per a la seva instal·lació i
correcte funcionament, instal·lat i provat.

Rend.: 1,000 427,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 46,04000
A013U001 h Ajudant 1,500 /R x 19,36000 = 29,04000

Subtotal: 75,08000 75,08000
Materials

BJS1RA70 u Racord barcelona 45 amb rosca mascle a DN 40 1,000      x 12,11000 = 12,11000

BNWMU080 u Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de
comporta amb brides de DN 80 mm, PN 16

1,000      x 10,70000 = 10,70000

BN11R030 u Vàlvula de comporta roscada tipus Belgicast
BV.05.47 o equivalent DN 40 mm; PN 1.6 MPa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI
420 amb rosques extruides i comformades per
laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb

1,000      x 58,90000 = 58,90000
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EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

BNZ11A16 u Colze de llautó de 45º  mascle-femella 1 1/2'' 1,000      x 9,29000 = 9,29000
BFB1R709 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90

mm, PN 16, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

5,000      x 4,30000 = 21,50000

BFB9D080 ud Colze 45º de PEAD PE100 DN 90PN 16 injectat per a
soldadura a tope o termofusió

2,000      x 16,25000 = 32,50000

BFB9T090 ud T de PEAD PE100 DN 90-50-90 PN 16 injectat per a
soldadura a tope o termofusió

1,000      x 18,60000 = 18,60000

BNZ10301 u Conjunt de portabrides de PEAD DN 80 PN 16, brida
boja d'acer, juntes i cargols

2,000      x 22,72000 = 45,44000

BN12R130 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast
BV.05.47 o equivalent DN 80 mm; PN 1.6 MPa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI
420 amb rosques extruides i comformades per
laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb
EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

1,000      x 104,83000 = 104,83000

BNZ10805 u Transició de llautó 1 1/2´´ mascle a PE per
electrosoldar DN 50.

1,000      x 18,33000 = 18,33000

Subtotal: 332,20000 332,20000

COST DIRECTE 407,28000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,36400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 427,64400

P-129 GS11W011 u Conjunt de desguàs aeri de DN50, tipus T1 composat
per vàlvula de comporta embridada DN 2´´; PN 1,6
Mpa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres,
eix inox AISI 420, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb
EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb
tractament anticorrosiu, inclou tram de canonada de
PEAD de DN63 PN16 per a connexió a ramal de reg,
2 colzes de PEAD injectat de DN 63 de 45º, T de
PEAD 63-50-63 per a derivació a racord Bcn,
transició PE-llautó mascle per electrofusió DN 1 1/2'',
vàlvula d'aïllament de comporta roscada amb
tancament elàstic de fosa dúctil de característiques
anàlogues a l'anteriorment descrita de DN 1 1/2'' i PN
1,6 Mpa, colze mascle-femella de llautó de 45º de
DN 1 1/2'', connexió racord Barcelona de 45, amb tots
els elements necessaris per a la seva instal·lació i
correcte funcionament, instal·lat i provat.

Rend.: 1,000 333,44 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 46,04000
A013U001 h Ajudant 1,500 /R x 19,36000 = 29,04000

Subtotal: 75,08000 75,08000
Materials

BN12R110 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast
BV.05.47 o equivalent DN 50 mm; PN 1.6 MPa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI
420 amb rosques extruides i comformades per
laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb
EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

1,000      x 75,69000 = 75,69000

BNZ11A16 u Colze de llautó de 45º  mascle-femella 1 1/2'' 1,000      x 9,29000 = 9,29000
BNZ10805 u Transició de llautó 1 1/2´´ mascle a PE per

electrosoldar DN 50.
1,000      x 18,33000 = 18,33000

BNZ10250 u Conjunt de portabrides de PEAD DN 50 PN 16, brida
boja d'acer, juntes i cargols

2,000      x 12,56000 = 25,12000

BN11R030 u Vàlvula de comporta roscada tipus Belgicast
BV.05.47 o equivalent DN 40 mm; PN 1.6 MPa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI
420 amb rosques extruides i comformades per
laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb
EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

1,000      x 58,90000 = 58,90000

BJS1RA70 u Racord barcelona 45 amb rosca mascle a DN 40 1,000      x 12,11000 = 12,11000

BFB9T063 ud T de PEAD PE100 DN 63-50-63 PN 16 injectat per a
soldadura a tope o termofusió

1,000      x 9,16000 = 9,16000

BFB9D063 ud Colze 45º de PEAD PE100 DN 63 PN 16 injectat per
a soldadura a tope o termofusió

2,000      x 8,25000 = 16,50000

BNWMU050 u Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de
comporta amb brides de DN 50 mm, PN 16

1,000      x 6,68000 = 6,68000

BFB1R706 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 63
mm, PN 16, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

5,000      x 2,14000 = 10,70000

Subtotal: 242,48000 242,48000

COST DIRECTE 317,56000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,87800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 333,43800

P-130 GS11W012 u Conjunt de desguàs final de línia DN 250, tipus T3
composat per vàlvula de comporta embridada DN
250; PN 1,6 Mpa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil
GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres, eix inox AISI 420, tancament elàstic amb
llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida

Rend.: 1,000 988,16 €
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amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8
amb tractament anticorrosiu, inclou tram d'acer de
calderería de DN250, amb tots els elements
necessaris per a la seva instal·lació i correcte
funcionament, instal·lat i provat.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 46,04000
A013U001 h Ajudant 1,500 /R x 19,36000 = 29,04000

Subtotal: 75,08000 75,08000
Materials

BNZX305 u Connexió amb brida boja amb valona de DN250
PN10 a tub de PVC-U o PEAD

1,000      x 51,00000 = 51,00000

BN12R180 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast
BV.05.47 o equivalent DN 250 mm; PN 1.6 MPa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI
420 amb rosques extruides i comformades per
laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb
EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

1,000      x 619,69000 = 619,69000

Subtotal: 670,69000 670,69000
Partides d'obra

G44RR110 kg Acer al carboni S275JR per a elements de caldereria
per a formigonar, embridada o soldada amb un nivell
de qualitat de les unions soldades b o c segons
UNE-EN 25817, amb una qualificació de les
soldadures 1, 2 o 3 segons UNE 14011, inclòs part
proporcional de brides normalitzades i mecanitzades,
junts de klingerit o EPDM, cargols, femelles i
volanderes zincades bicromatades i engrassats amb
pasta a base de coure tipus molycote 7439 de Kraft o
equivalent, dimensionada segons awwa C208-83,
protecció contra la corrosió interior amb tres capes de
Hempadur 15130 o equivalent (375 micres) i amb una
capa d'emprimació Hempadur zinc primer 15360 o
equivalent (25 micres) exteriorment, inclosos tots els
materials i medis auxiliars necessaris pel seu
muntatge i col·locació, completament instal·lada i
provada

37,000      x 5,27922 = 195,33114

Subtotal: 195,33114 195,33114

COST DIRECTE 941,10114
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 47,05506

COST EXECUCIÓ MATERIAL 988,15620

P-131 GS11X011 u Conjunt de desguàs aeri de DN50, tipus T2 composat
per vàlvula de comporta embridada DN 2´´; PN 1,6
Mpa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres,
eix inox AISI 420, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb

Rend.: 1,000 335,11 €
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EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb
tractament anticorrosiu, inclou tram de canonada de
PEAD de DN63 PN16 per a connexió a ramal de reg,
2 colzes de PEAD injectat de DN 63 de 45º, 1 colze
de PEAD injectat DN 63 de 90º, T de PEAD 63-50-63
per a derivació a racord Bcn, transició PE-llautó
mascle per electrofusió DN 1 1/2'', vàlvula d'aïllament
de comporta roscada amb tancament elàstic de fosa
dúctil de característiques anàlogues a l'anteriorment
descrita de DN 1 1/2'' i PN 1,6 Mpa, maniguet
mascle-mascle de llautó de DN 1 1/2'', colze mascle-
emella de llautó de 45º de DN 1 1/2'', connexió racord
Barcelona de 45, amb tots els elements necessaris
per a la seva instal·lació i correcte funcionament,
instal·lat i provat.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 23,02000 = 34,53000
A013U001 h Ajudant 1,500 /R x 19,36000 = 29,04000

Subtotal: 63,57000 63,57000
Materials

BFB9C081 ud Colze 90º de PEAD PE100 DN 90 PN 16 injectat per
a soldadura a tope o termofusió

1,000      x 13,10000 = 13,10000

BN12R110 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast
BV.05.47 o equivalent DN 50 mm; PN 1.6 MPa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI
420 amb rosques extruides i comformades per
laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb
EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

1,000      x 75,69000 = 75,69000

BNWMU050 u Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de
comporta amb brides de DN 50 mm, PN 16

1,000      x 6,68000 = 6,68000

BFB1R706 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 63
mm, PN 16, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

5,000      x 2,14000 = 10,70000

BFB9D063 ud Colze 45º de PEAD PE100 DN 63 PN 16 injectat per
a soldadura a tope o termofusió

2,000      x 8,25000 = 16,50000

BFB9T063 ud T de PEAD PE100 DN 63-50-63 PN 16 injectat per a
soldadura a tope o termofusió

1,000      x 9,16000 = 9,16000

BJS1RA70 u Racord barcelona 45 amb rosca mascle a DN 40 1,000      x 12,11000 = 12,11000

BNZ10805 u Transició de llautó 1 1/2´´ mascle a PE per
electrosoldar DN 50.

1,000      x 18,33000 = 18,33000

BNZ11A16 u Colze de llautó de 45º  mascle-femella 1 1/2'' 1,000      x 9,29000 = 9,29000
BNZ10250 u Conjunt de portabrides de PEAD DN 50 PN 16, brida

boja d'acer, juntes i cargols
2,000      x 12,56000 = 25,12000

BN11R030 u Vàlvula de comporta roscada tipus Belgicast
BV.05.47 o equivalent DN 40 mm; PN 1.6 MPa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment

1,000      x 58,90000 = 58,90000
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mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI
420 amb rosques extruides i comformades per
laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb
EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

Subtotal: 255,58000 255,58000

COST DIRECTE 319,15000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,95750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 335,10750

P-132 GS180V20 u Subministre i instal.lació de conjunt de vàlvula
volumètrica de 3'' per a hidrant doble format per: tram
de col.lector de caldereria, de vàlvula volumètrica
URAMED, o similar, DN 80 mm (reductora de
pressió, amb emisor de polsos i sol.lenòide), colls de
cignes de baixada i suport triple. S'inclouen les brides
bojes necessàries, així com empelts, tapes roscades,
reduccions, derivacions, etc. Totalment instal.lat i
provat.Segons planols.

Rend.: 1,500 677,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,38000 = 16,25333
A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,86000 = 39,72000
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 23,02000 = 46,04000

Subtotal: 102,01333 102,01333
Materials

BJMVR030 u Vàlvula volumètrica amb brides tipus Bermad sèrie
900 o equivalent, de fosa dúctil amb recobriment
mínim amb epoxi de 150 micres, composta per
comptador woltman eix vertical de transmisió
magnètica i vàlvula hidràulica accionada per
diafragma,  de DN80'', amb vàlvula de 3 vies i emisor
de polsos, inclou juntes i cargols

1,000      x 438,73000 = 438,73000

BEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

1,000      x 10,58000 = 10,58000

BS210002 kg Acer S275JR, per a elements de caldereria, treballat
a taller i amb protecció segons Plec de Prescripcions
Tècniques

39,640      x 2,37000 = 93,94680

Subtotal: 543,25680 543,25680
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COST DIRECTE 645,27013
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 32,26351

COST EXECUCIÓ MATERIAL 677,53364

P-133 GS180V23 u Subministre i instal.lació dhidrant doble de 3'' de PN
10 format per: coll de cigne d'acer de DN 80 mm per
a la connexió de la canonada, suport triple sobre
vàlvula de comporta, vàlvula de comporta de
tancament elàstic DN 80 mm, coll de cigne d'acer per
a la connexió superior, vàlvula de bola de 1'', ventosa
trifuncional de 1'', manòmetre de glicerina, filtre
caçapedres de DN 80 mm, derivació de caldereria i
recolzament A-80. S'inclouen les brides bojes
necessàries, així com empelts, tapes roscades,
reduccions, derivacions, etc. Totalment instal.lat i
provat.Segons planols.

Rend.: 1,500 626,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 5,000 /R x 19,86000 = 66,20000
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 23,02000 = 46,04000
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,38000 = 16,25333

Subtotal: 128,49333 128,49333
Materials

BN12R130 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast
BV.05.47 o equivalent DN 80 mm; PN 1.6 MPa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI
420 amb rosques extruides i comformades per
laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb
EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

1,000      x 104,83000 = 104,83000

BJM5U005 u Conjunt manòmetre de glicerina PN 16 amb rosca
1/4´´ , te derivació acer galvanitzat 1´´, enllaç doble
rosca acer galvanitzat 1´´,reducció de 1 a 1/4´´ i altres
elements de connexió

1,000      x 17,02000 = 17,02000

BJM3RR01 u Ventosa trifuncional roscada 1´´ PN 16 amb cos de
nylon reforçat, base i rosca de llautó.

1,000      x 76,64000 = 76,64000

BNE40006 u Filtre caçapedres DN 80 PN 16 amb brides d'acer
amb revestiment amb pintura epoxi, cartutx inox amb
diàmetre de pas de 4mm i vàlvula de bola metàlica de
desguàs, inclou juntes i cargols

1,000      x 149,16000 = 149,16000

BS210002 kg Acer S275JR, per a elements de caldereria, treballat
a taller i amb protecció segons Plec de Prescripcions
Tècniques

44,720      x 2,37000 = 105,98640
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BN850025 u Valvula de bola de DN 1'' amb cos i bola d'acer
inoxidable

1,000      x 14,72000 = 14,72000

Subtotal: 468,35640 468,35640

COST DIRECTE 596,84973
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 29,84249

COST EXECUCIÓ MATERIAL 626,69222

P-134 GS180V33 u Subministre i instal.lació de conjunt d'hidrant múltiple
de 3'' de PN 10 format per: coll de cigne d'acer de DN
50 mm per a la connexió de la canonada, suport triple
sobre vàlvula de comporta, vàlvula de comporta de
tancament elàstic DN 50 mm, coll de cigne d'acer per
a la connexió superior, vàlvula de bola de 1'', ventosa
trifuncional de 1'', manòmetre de glicerina, filtre
caçapedres de DN 50 mm, derivació de caldereria i
recolzament A-80. S'inclouen les brides bojes
necessàries, així com empelts, tapes roscades,
reduccions, derivacions, etc. Totalment instal.lat i
provat.Segons planols.

Rend.: 1,500 520,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,86000 = 52,96000
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 24,38000 = 16,25333
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 30,69333

Subtotal: 99,90666 99,90666
Materials

BN12R110 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast
BV.05.47 o equivalent DN 50 mm; PN 1.6 MPa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI
420 amb rosques extruides i comformades per
laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb
EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

1,000      x 75,69000 = 75,69000

BN850025 u Valvula de bola de DN 1'' amb cos i bola d'acer
inoxidable

1,000      x 14,72000 = 14,72000

BEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d

1,000      x 10,58000 = 10,58000

BJ63003V u Filtre caçapedres metal.lic de malla en 'y' amb pintura
de polièster de diàmetre 3' PN-16 amb malla filtrant
d'acer inoxidable de 4 mm de llum

1,000      x 142,00000 = 142,00000

BS210002 kg Acer S275JR, per a elements de caldereria, treballat
a taller i amb protecció segons Plec de Prescripcions
Tècniques

32,000      x 2,37000 = 75,84000
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BJM3RR01 u Ventosa trifuncional roscada 1´´ PN 16 amb cos de
nylon reforçat, base i rosca de llautó.

1,000      x 76,64000 = 76,64000

Subtotal: 395,47000 395,47000

COST DIRECTE 495,37666
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,76883

COST EXECUCIÓ MATERIAL 520,14549

P-135 GS180V43 u Subministre i instal.lació de conjunt de vàlvula
volumètrica de 2'' per a hidrant doble, format per:
tram de col.lector de DN 50 mm, vàlvula volumètrica
URAMED, o similar, DN 50 mm (reductora de
pressió, amb emisor de polsos i sol.lenòide) i part
proporcional de canonada de PEAD. S'inclouen les
brides bojes necessàries, així com empelts, tapes
roscades, reduccions, derivacions, etc. Totalment
instal.lat i provat.Segons planols.

Rend.: 1,500 398,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 30,69333
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,86000 = 26,48000
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 24,38000 = 8,12667

Subtotal: 65,30000 65,30000
Materials

BJMVR020 u Vàlvula volumètrica roscada tipus Bermad sèrie 900 o
equivalent, de fosa dúctil amb recobriment mínim
amb epoxi de 150 micres, composta per comptador
woltman eix vertical de transmisió magnètica i vàlvula
hidràulica accionada per diafragma,  de 2'', amb
vàlvula de 3 vies i emisor de polsos.

1,000      x 260,29000 = 260,29000

BS210002 kg Acer S275JR, per a elements de caldereria, treballat
a taller i amb protecció segons Plec de Prescripcions
Tècniques

15,850      x 2,37000 = 37,56450

BFB1R609 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90
mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

5,000      x 3,36000 = 16,80000

Subtotal: 314,65450 314,65450

COST DIRECTE 379,95450
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,99773

COST EXECUCIÓ MATERIAL 398,95223

P-136 GS1BR020 u Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb
brides DN 80 mm; PN 1,6 Mpa tipus Ari Shelef o
equivalent muntada sobre canonada composat per
ventosa trifuncional amb brida amb cos de fosa dúctil
i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i
vàlvula comporta amb brides i fusell exterior tipus
Belgicast o equivalent, amb volant, cos i tapa en fosa

Rend.: 1,000 655,31 €
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dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques
extruides i conformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912
d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu, amb
tots els seus accessoris i complemetents per al seu
muntatge, completament instal·lat i provat.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,36000 = 19,36000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 23,02000

Subtotal: 42,38000 42,38000
Materials

BN12R320 u Vàlvula de comporta amb brides i fusell exterior tipus
Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 80 mm; PN 1.6
MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres,
eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
comformades per laminació en fred, tancament
elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment
revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer
qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els
seus accesoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

1,000      x 269,24000 = 269,24000

BJWMR100 u Part proporcional de junts i cargols per ventosa
trifuncional amb brida de DN 80 mm, PN 16, muntada
sobre canonada

1,000      x 15,35000 = 15,35000

BJM3R020 u Ventosa trifuncional amb brida, DN 80 mm, amb cos
de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres, tipus Ari Shelef o equivalent

1,000      x 297,13000 = 297,13000

Subtotal: 581,72000 581,72000

COST DIRECTE 624,10000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 31,20500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 655,30500

P-137 GS1BR030 u Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb
brides DN 100 mm; PN 1,6 Mpa tipus Ari Shelef o
equivalent muntada sobre canonada composat per
ventosa trifuncional amb brida amb cos de fosa dúctil
i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i
vàlvula comporta amb brides i fusell exterior tipus
Belgicast o equivalent, amb volant, cos i tapa en fosa
dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques
extruides i conformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912
d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu, amb
tots els seus accessoris i complemetents per al seu
muntatge, completament instal·lat i provat.

Rend.: 1,000 814,07 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,200 /R x 19,36000 = 23,23200
A0121000 h Oficial 1a 1,200 /R x 23,02000 = 27,62400

Subtotal: 50,85600 50,85600
Materials

BJM3R030 u Ventosa trifuncional amb brida, DN 100 mm, amb cos
de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres, tipus Ari Shelef o equivalent

1,000      x 404,11000 = 404,11000

BJWMR150 u Part proporcional de junts i cargols per ventosa
trifuncional amb brida de DN 100 mm, PN 16,
muntada sobre canonada

1,000      x 16,86000 = 16,86000

BN12R330 u Vàlvula de comporta amb brides i fusell exterior tipus
Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 100 mm; PN 1.6
MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres,
eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
comformades per laminació en fred, tancament
elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment
revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer
qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els
seus accesoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

1,000      x 303,48000 = 303,48000

Subtotal: 724,45000 724,45000

COST DIRECTE 775,30600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 38,76530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 814,07130

P-138 GS1BR110 u Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb
brides DN 50 mm; PN 1,6 Mpa tipus Ari Shelef o
equivalent, muntada sobre carret elevador composat
per ventosa trifuncional amb brida amb cos de fosa
dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres i vàlvula comporta amb brides i fusell exterior
tipus Belgicast o equivalent amb volant, cos i tapa en
fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques
extruides i conformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912
d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i carret
d'acer brida-brida de longitud variable amb
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres
amb tots els seus accessoris i complemetents per al
seu muntatge, completament instal·lat i provat.

Rend.: 1,000 614,79 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 23,02000 = 18,41600
A013U001 h Ajudant 0,800 /R x 19,36000 = 15,48800

Subtotal: 33,90400 33,90400
Materials

BNZ1T050 u Carret elevador DN 50 mm; PN 1,6 MPa, brides,
virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres,
amb tots els seus accesoris i complements per al seu
muntatge

1,000      x 45,05000 = 45,05000

BN12R310 u Vàlvula de comporta amb brides i fusell exterior tipus
Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 50 mm; PN 1.6
MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres,
eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
comformades per laminació en fred, tancament
elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment
revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer
qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els
seus accesoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

1,000      x 178,74000 = 178,74000

BJWMS080 u Part proporcional de junts i cargols per ventosa
trifuncional amb brida de DN 50 mm, PN 16, muntada
sobre carret elevador

1,000      x 13,22000 = 13,22000

BJM3R010 u Ventosa trifuncional amb brida, DN 50 mm, amb cos
de fosa nodular i revestiment mínim amb pintura
epoxi de 250 micres, presió màxima de servei 16 bar.

1,000      x 314,60000 = 314,60000

Subtotal: 551,61000 551,61000

COST DIRECTE 585,51400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 29,27570

COST EXECUCIÓ MATERIAL 614,78970

P-139 GS1BR120 u Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb
brides DN 80 mm; PN 1,6 Mpa tipus Ari Shelef o
equivalent, muntada sobre carret elevador composat
per ventosa trifuncional amb brida amb cos de fosa
dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres i vàlvula comporta amb brides i fusell exterior
tipus Belgicast o equivalent amb volant, cos i tapa en
fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques
extruides i conformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912
d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i carret
d'acer brida-brida de longitud variable amb
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres
amb tots els seus accessoris i complemetents per al
seu muntatge, completament instal·lat i provat.

Rend.: 1,000 726,44 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,200 /R x 23,02000 = 27,62400
A013U001 h Ajudant 1,200 /R x 19,36000 = 23,23200

Subtotal: 50,85600 50,85600
Materials

BN12R320 u Vàlvula de comporta amb brides i fusell exterior tipus
Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 80 mm; PN 1.6
MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres,
eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
comformades per laminació en fred, tancament
elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment
revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer
qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els
seus accesoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

1,000      x 269,24000 = 269,24000

BJWMS100 u Part proporcional de junts i cargols per ventosa
trifuncional amb brida de DN 80 mm, PN 16, muntada
sobre carret elevador

1,000      x 23,02000 = 23,02000

BNZ1T080 u Carret elevador DN 80 mm; PN 1,6 MPa, brides,
virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres,
amb tots els seus accesoris i complements per al seu
muntatge

1,000      x 51,60000 = 51,60000

BJM3R020 u Ventosa trifuncional amb brida, DN 80 mm, amb cos
de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres, tipus Ari Shelef o equivalent

1,000      x 297,13000 = 297,13000

Subtotal: 640,99000 640,99000

COST DIRECTE 691,84600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 34,59230

COST EXECUCIÓ MATERIAL 726,43830

P-140 GS1BR130 u Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb
brides DN 100 mm; PN 1,6 Mpa tipus Ari Shelef o
equivalent, muntada sobre carret elevador composat
per ventosa trifuncional amb brida amb cos de fosa
dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres i vàlvula comporta amb brides i fusell exterior
tipus Belgicast o equivalent amb volant, cos i tapa en
fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques
extruides i conformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912
d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i carret
d'acer brida-brida de longitud variable amb
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres
amb tots els seus accessoris i complemetents per al
seu muntatge, completament instal·lat i provat.

Rend.: 1,000 896,46 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 23,02000 = 34,53000
A013U001 h Ajudant 1,500 /R x 19,36000 = 29,04000

Subtotal: 63,57000 63,57000
Materials

BJWMS150 u Part proporcional de junts i cargols per ventosa
trifuncional amb brida de DN 100 mm, PN 16,
muntada sobre carret elevador

1,000      x 25,28000 = 25,28000

BN12R330 u Vàlvula de comporta amb brides i fusell exterior tipus
Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 100 mm; PN 1.6
MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres,
eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
comformades per laminació en fred, tancament
elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment
revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer
qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els
seus accesoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

1,000      x 303,48000 = 303,48000

BJM3R030 u Ventosa trifuncional amb brida, DN 100 mm, amb cos
de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres, tipus Ari Shelef o equivalent

1,000      x 404,11000 = 404,11000

BNZ1T100 u Carret elevador DN 100 mm; PN 1,6 MPa, brides,
virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres,
amb tots els seus accesoris i complements per al seu
muntatge

1,000      x 57,33000 = 57,33000

Subtotal: 790,20000 790,20000

COST DIRECTE 853,77000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 42,68850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 896,45850

P-141 GS1BR140 u Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb
brides DN 150 mm; PN 1,6 Mpa tipus Ari Shelef o
equivalent, muntada sobre carret elevador composat
per ventosa trifuncional amb brida amb cos de fosa
dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres i vàlvula comporta amb brides i fusell exterior
tipus Belgicast o equivalent amb volant, cos i tapa en
fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques
extruides i conformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912
d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i carret
d'acer brida-brida de longitud variable amb
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres
amb tots els seus accessoris i complemetents per al
seu muntatge, completament instal·lat i provat.

Rend.: 1,000 1.884,70 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,100 /R x 19,36000 = 40,65600
A0121000 h Oficial 1a 2,100 /R x 23,02000 = 48,34200

Subtotal: 88,99800 88,99800
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 2,100 /R x 42,88000 = 90,04800

Subtotal: 90,04800 90,04800
Materials

BJM3R040 u Ventosa trifuncional amb brida, DN 150 mm, amb cos
de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres, tipus Ari Shelef o equivalent

1,000      x 1.128,90000 = 1.128,90000

BNZ1T150 u Carret elevador DN 150 mm; PN 1,6 MPa, brides,
virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres,
amb tots els seus accesoris i complements per al seu
muntatge

1,000      x 88,45000 = 88,45000

BN12R340 u Vàlvula de comporta amb brides i fusell exterior tipus
Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 150 mm; PN 1.6
MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres,
eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
comformades per laminació en fred, tancament
elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment
revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer
qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els
seus accesoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

1,000      x 354,86000 = 354,86000

BJWMS200 u Part proporcional de junts i cargols per ventosa
trifuncional amb brida de DN 150 mm, PN 16,
muntada sobre carret elevador

1,000      x 43,70000 = 43,70000

Subtotal: 1.615,91000 1.615,91000

COST DIRECTE 1.794,95600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 89,74780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.884,70380

P-142 GS1BR150 u Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb
brides DN 200 mm; PN 1,6 Mpa tipus Ari Shelef o
equivalent, muntada sobre carret elevador composat
per ventosa trifuncional amb brida amb cos de fosa
dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres i vàlvula comporta amb brides i fusell exterior
tipus Belgicast o equivalent amb volant, cos i tapa en
fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques
extruides i conformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912
d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i carret
d'acer brida-brida de longitud variable amb
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres
amb tots els seus accessoris i complemetents per al
seu muntatge, completament instal·lat i provat.

Rend.: 1,000 2.200,69 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,400 /R x 23,02000 = 55,24800
A013U001 h Ajudant 2,400 /R x 19,36000 = 46,46400

Subtotal: 101,71200 101,71200
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 2,400 /R x 42,88000 = 102,91200

Subtotal: 102,91200 102,91200
Materials

BJM3R050 u Ventosa trifuncional amb brida, DN 200 mm, amb cos
de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres, tipus Ari Shelef o equivalent

1,000      x 1.250,64000 = 1.250,64000

BN12R350 u Vàlvula de comporta amb brides i fusell exterior tipus
Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 200 mm; PN 1.6
MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres,
eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
comformades per laminació en fred, tancament
elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment
revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer
qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els
seus accesoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

1,000      x 465,62000 = 465,62000

BNZ1T200 u Carret elevador DN 200 mm; PN 1,6 MPa, brides,
virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres,
amb tots els seus accesoris i complements per al seu
muntatge

1,000      x 110,57000 = 110,57000

BJWMS000 u Part proporcional de junts i cargols per ventosa
trifuncional amb brida de DN 200 mm, PN 16,
muntada sobre carret elevador

1,000      x 64,44000 = 64,44000

Subtotal: 1.891,27000 1.891,27000

COST DIRECTE 2.095,89400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 104,79470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.200,68870

P-143 GS1MR120 u Conjunt hidrant individual de 2´´ composat per
derivació a hidrant amb canonada de DN variable,
portabrides amb brida boja DN 63 PN 16, vàlvula de
comporta tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent de
DN 50 PN 16 amb tancament elàstic amb brides i
volant, coll de cigne d'acer galvanitzat DN 50 de
pujada connexió amb brides bojes amb dos empelts
de 1'' i de 3/4'', conjunt ventosa trifuncional 1'' amb
vàlvula esfera metàlica de 1´´, 2 conjunts
manòmetres PN 16, filtre caçapedres de 2'' amb
malla inox amb pas de 4 mm, vàlvula volumètrica
amb brides tipus Bermad sèrie 900 o equivalent, de
fosa dúctil amb recobriment mínim amb epoxi de 150
micres, composta per comptador woltman eix vertical
de transmisió magnètica i vàlvula hidràulica
accionada per diafragma, de DN50'', amb vàlvula de
3 vies i emisor de polsos, i carret sortida d'acer
galvanitzat amb brides DN 50 PN 16 amb 2 empelts
de 1´´, amb tots els elements necessaris per a la seva
instal·lació i correcte funcionament, instal·lat i provat.

Rend.: 1,000 1.046,33 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,500 /R x 23,02000 = 57,55000
A013U001 h Ajudant 2,500 /R x 19,36000 = 48,40000

Subtotal: 105,95000 105,95000
Materials

BNZ11304 u Brida acer galvanitzat DN 50 amb rosca interior
femella de 2´´

2,000      x 37,73000 = 75,46000

BNZ1M050 u Carret d'acer galvanitzat DN 50 connexió amb brides
amb 2 empelts de 1´´, inclou soports, juntes, cargols.

1,000      x 58,46000 = 58,46000

BNE40003 u Filtre caçapedres DN 50 PN 16 amb brides d'acer
amb revestiment amb pintura epoxi, cartutx inox amb
diàmetre de pas de 4mm i vàlvula de bola metàlica de
desguàs, inclou juntes i cargols

1,000      x 114,02000 = 114,02000

BJM3RR01 u Ventosa trifuncional roscada 1´´ PN 16 amb cos de
nylon reforçat, base i rosca de llautó.

1,000      x 76,64000 = 76,64000

BJM5U005 u Conjunt manòmetre de glicerina PN 16 amb rosca
1/4´´ , te derivació acer galvanitzat 1´´, enllaç doble
rosca acer galvanitzat 1´´,reducció de 1 a 1/4´´ i altres
elements de connexió

2,000      x 17,02000 = 34,04000

BJMVR020 u Vàlvula volumètrica roscada tipus Bermad sèrie 900 o
equivalent, de fosa dúctil amb recobriment mínim
amb epoxi de 150 micres, composta per comptador
woltman eix vertical de transmisió magnètica i vàlvula
hidràulica accionada per diafragma,  de 2'', amb
vàlvula de 3 vies i emisor de polsos.

1,000      x 260,29000 = 260,29000

BN12R110 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast
BV.05.47 o equivalent DN 50 mm; PN 1.6 MPa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI
420 amb rosques extruides i comformades per
laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb
EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

1,000      x 75,69000 = 75,69000

BNWMU050 u Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de
comporta amb brides de DN 50 mm, PN 16

1,000      x 6,68000 = 6,68000

BNZ10307 u Conjunt de portabrides de PEAD DN 63 PN 16, brida
boja d'acer, juntes i cargols

1,000      x 13,23000 = 13,23000

BNZ10396 u Coll de cigne pujada d'acer galvanitzat DN 50
connexió amb brides bojes amb dos empelts de 1´´ i
3/4´´ mascle i tap roscat 3/4´´ inclou soports, juntes,
cargols.

1,000      x 146,78000 = 146,78000

BN31R005 u Vàlvula esfera roscada  1´´, PN 16, metàl·lica 1,000      x 16,75000 = 16,75000
BN31R001 u Vàlvula esfera roscada, de DN 3/4´´, PN 16, metàl·lica 1,000      x 12,51000 = 12,51000

Subtotal: 890,55000 890,55000

COST DIRECTE 996,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 49,82500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.046,32500
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P-144 GS1MR130 u Conjunt hidrant individual de 3´´ composat per
derivació a hidrant amb canonada de DN variable,
portabrides amb brida boja DN 90 PN 16, vàlvula de
comporta tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent de
DN 80 PN 16 amb tancament elàstic amb brides i
volant, coll de cigne d'acer galvanitzat DN 80 de
pujada connexió amb brides bojes amb dos empelts
de 1'' i de 3/4'', conjunt ventosa trifuncional 1'' amb
vàlvula esfera metàlica de 1´´, 2 conjunts
manòmetres PN 16, filtre caçapedres de 3'' amb
malla inox amb pas de 4 mm, vàlvula volumètrica
amb brides tipus Bermad sèrie 900 o equivalent, de
fosa dúctil amb recobriment mínim amb epoxi de 150
micres, composta per comptador woltman eix vertical
de transmisió magnètica i vàlvula hidràulica
accionada per diafragma, de DN80'', amb vàlvula de
3 vies i emisor de polsos, i carret sortida d'acer
galvanitzat amb brides DN 80 PN 16 amb 2 empelts
de 1´´, amb tots els elements necessaris per a la seva
instal·lació i correcte funcionament, instal·lat i provat.

Rend.: 1,000 1.310,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 3,500 /R x 19,36000 = 67,76000
A0121000 h Oficial 1a 3,500 /R x 23,02000 = 80,57000

Subtotal: 148,33000 148,33000
Materials

BJMVR030 u Vàlvula volumètrica amb brides tipus Bermad sèrie
900 o equivalent, de fosa dúctil amb recobriment
mínim amb epoxi de 150 micres, composta per
comptador woltman eix vertical de transmisió
magnètica i vàlvula hidràulica accionada per
diafragma,  de DN80'', amb vàlvula de 3 vies i emisor
de polsos, inclou juntes i cargols

1,000      x 438,73000 = 438,73000

BJM3RR01 u Ventosa trifuncional roscada 1´´ PN 16 amb cos de
nylon reforçat, base i rosca de llautó.

1,000      x 76,64000 = 76,64000

BN31R005 u Vàlvula esfera roscada  1´´, PN 16, metàl·lica 1,000      x 16,75000 = 16,75000
BNE40006 u Filtre caçapedres DN 80 PN 16 amb brides d'acer

amb revestiment amb pintura epoxi, cartutx inox amb
diàmetre de pas de 4mm i vàlvula de bola metàlica de
desguàs, inclou juntes i cargols

1,000      x 149,16000 = 149,16000

BNZ10402 u Coll de cigne pujada d'acer galvanitzat DN 80
connexió amb brides bojes amb dos empelts de 1´´ i
3/4´´ mascle i tap roscat 3/4´´ inclou soports, juntes,

1,000      x 163,02000 = 163,02000
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cargols
BNWMU080 u Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de

comporta amb brides de DN 80 mm, PN 16
1,000      x 10,70000 = 10,70000

BNZ10302 u Conjunt de portabrides de PEAD DN 90 PN 16, brida
boja d'acer, juntes i cargols

1,000      x 23,86000 = 23,86000

BN12R130 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast
BV.05.47 o equivalent DN 80 mm; PN 1.6 MPa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI
420 amb rosques extruides i comformades per
laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb
EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

1,000      x 104,83000 = 104,83000

BNZ1M080 u Carret d'acer galvanitzat DN 80 connexió amb brides
amb 2 empelts de 1´´, inclou soports, juntes, cargols.

1,000      x 69,93000 = 69,93000

BN31R001 u Vàlvula esfera roscada, de DN 3/4´´, PN 16, metàl·lica 1,000      x 12,51000 = 12,51000
BJM5U005 u Conjunt manòmetre de glicerina PN 16 amb rosca

1/4´´ , te derivació acer galvanitzat 1´´, enllaç doble
rosca acer galvanitzat 1´´,reducció de 1 a 1/4´´ i altres
elements de connexió

2,000      x 17,02000 = 34,04000

Subtotal: 1.100,17000 1.100,17000

COST DIRECTE 1.248,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 62,42500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.310,92500

P-145 GS3CV001 u Conjunt de filtració automàtica marca STF modelo
FMA 2006, o equivalent, per a un cabal de 220 m3/h
format per filtres de malles autonetejants elèctrics de
125 micres amb malla d'acer inoxidable AISI 316 L
per a una presió màxima de teball de 10 atm format
pels seguents elements:
- 2 Filtres automàtics autonetejants elèctrics ø125
mm amb una superficie filtrant de 6.900 cm² amb
motor elèctric de neteja.
- Quadre de control i programador per a maniobra
dels filtres automàtics.
- 4 Vàlvules de papallona ø150 tipus Wafer
- Col.lector d'entrada d'aigua bruta i sortida d'aigüa
filtrada DN-250 i col.lector de neteja DN-80.
Inclou la conexió a la caldereria, anclatjes a la solera,
juntes, perns d'anclatje i elements d'unió. Col.locat i
provat. Mesurada la unitat instal.lada.

Rend.: 0,200 22.612,80 €



Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/06/12 Pàg.: 109

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 9,000 /R x 23,02000 = 1.035,90000
A0112000 h Cap de colla 5,000 /R x 24,38000 = 609,50000
A0150000 h Manobre especialista 22,000 /R x 19,86000 = 2.184,60000

Subtotal: 3.830,00000 3.830,00000
Materials

BS3CV001 u Conjunt de filtració automàtica marca STF modelo
FMA 2006, o equivalent,  per a un cabal de 220 m3/h
format per filtres de malles autonetejants elèctrics de
125 micres amb malla d'acer inoxidable AISI 316 L
per a una presió màxima de teball de 10 atm format
pels seguents elements:
- 2 Filtres automàtics autonetejants elèctrics ø125
mm amb una superficie filtrant de 6.900 cm² amb
motor elèctric de neteja.
- Quadre de control i programador per a maniobra
dels filtres automàtics.
- 4 Vàlvules de papallona ø150 tipus Wafer
- Col.lector d'entrada d'aigua bruta i sortida d'aigüa
filtrada DN-250 i col.lector de neteja DN-80.
Inclou la conexió a la caldereria, anclatjes a la solera,
juntes, perns d'anclatje i elements d'unió.

1,000      x 17.706,0000 = 17.706,00000

Subtotal: 17.706,00000 17.706,00000

COST DIRECTE 21.536,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1.076,80000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22.612,80000

P-146 GS4BV001 u Comporta mural estanca amb accionament elèctric
d'acer AISI 304 per a tub de DN 800
Inclou subminstrament i col·locació

Rend.: 1,000 3.773,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,750 /R x 24,38000 = 18,28500
A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 23,02000 = 34,53000
A0132000 h Peó 2,000 /R x 19,36000 = 38,72000

Subtotal: 91,53500 91,53500
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,500 /R x 42,88000 = 64,32000

Subtotal: 64,32000 64,32000
Materials

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,100      x 70,32000 = 7,03200

BJ1B0800 u Comporta mural bidireccional estanca amb
accionament motoritzat d'acer AISI 304 per a tub de
DN 800
Motor elèctric trifàsic a 380 V tot o res
Mides exteriors 1100 x 1976. Conjunt inclou bastidor,
taluler, junta d'estanqueïtat fus i guies lliscadores
Fus d'acer AISI 303 no ascendent

1,000      x 3.431,26000 = 3.431,26000
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Subtotal: 3.438,29200 3.438,29200

COST DIRECTE 3.594,14700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 179,70735

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.773,85435

P-147 GS5AR505 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona
d'eix central amb brides tipus Belgicast BV.05.2CB o
equivalent DN 500 mm; PN 1 MPa amb reductor
manual, cos en fosa dúctil GGG 40, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI
420, disc inox AISI 316 sobre junta EPDM, amb tots
els seus accesoris i complements per al seu
muntatge, completament instal·lada i provada.

Rend.: 1,000 2.603,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,36000 = 58,08000
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 23,02000 = 69,06000

Subtotal: 127,14000 127,14000
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 3,000 /R x 42,88000 = 128,64000

Subtotal: 128,64000 128,64000
Materials

BN43R505 u Vàlvula de papallona d'eix central amb brides tipus
Belgicast BV.05.2CB o equivalent DN 500 mm; PN 1
MPa amb reductor manual, cos en fosa dúctil GGG
40, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres, eix inox AISI 420, disc inox AISI 316 sobre
junta EPDM, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

1,000      x 2.026,64000 = 2.026,64000

BNWM6U50 u Part proporcional de junts i cargols per a vàlvules de
papallona amb brides de DN 500 mm; PN 10

1,000      x 197,36000 = 197,36000

Subtotal: 2.224,00000 2.224,00000

COST DIRECTE 2.479,78000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 123,98900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.603,76900

P-148 GS5AU200 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona
d'eix central tipus wafer tipus Belgicast BV.05.2CW o
equivalent DN 200 mm; PN 1.6 MPa amb reductor
manual, cos en fosa dúctil GGG 40, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI
420, disc inox AISI 316 sobre junta EPDM, amb tots
els seus accesoris i complements per al seu
muntatge, completament instal·lada i provada.

Rend.: 1,000 323,15 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,600 /R x 19,36000 = 30,97600
A0121000 h Oficial 1a 1,600 /R x 23,02000 = 36,83200

Subtotal: 67,80800 67,80800
Materials

BNWM4U20 u Part proporcional de junts i cargols per a vàlvules de
papallona tipus Wafer de DN 200 mm; PN 16

1,000      x 27,53000 = 27,53000

BN42U200 u Vàlvula de papallona d'eix central tipus wafer tipus
Belgicast BV.05.2CW o equivalent DN 200 mm; PN
1.6 MPa amb reductor manual, cos en fosa dúctil
GGG 40, revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres, eix inox AISI 420, disc inox AISI 316
sobre junta EPDM, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

1,000      x 212,42000 = 212,42000

Subtotal: 239,95000 239,95000

COST DIRECTE 307,75800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,38790

COST EXECUCIÓ MATERIAL 323,14590

P-149 GS5AV002 u Subministrament i instal·lació de vàlvula d'eix centrat
amb bridas tipus Belgicast BV.05.2CV o equivalent
DN 350 mm; PN 1.6 MPa amb motor Drehmo modelo
MSG-800 F-25B + DMI-59, preparat per a tensió 24
Vdc, cos en fosa dúctil GGG 40, revestiment mínim
amb pintura eposi de 150 micras, eix inox AISI 420,
disc inox AIXI 316 sobre junta EPDM, amb tots els
seus accessoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

Rend.: 1,000 6.878,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 12,000 /R x 19,36000 = 232,32000
A0121000 h Oficial 1a 6,000 /R x 23,02000 = 138,12000

Subtotal: 370,44000 370,44000
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 6,000 /R x 42,88000 = 257,28000

Subtotal: 257,28000 257,28000
Materials

BNWM5U60 u Part proporcional de junts i cargols per a vàlvules de
papallona amb brides de DN 600 mm; PN 16

1,000      x 215,14000 = 215,14000
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BN43V002 u Vàlvula de papallona d'eix centrat amb brides tipus
Belgicast BV.05.2CB o equivalent DN 350 mm, PN
1.6 Mpa, accionament amb motor, cos en fosa dúctil
GGG 40, revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres, eix inoxidable AISI 420, disc inoxidable
316 sobre junta EPDM, amb tots els seus accessoris i
complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

1,000      x 5.708,09000 = 5.708,09000

Subtotal: 5.923,23000 5.923,23000

COST DIRECTE 6.550,95000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 327,54750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.878,49750

P-150 GS5AV003 u Subministrament i instal·lació de vàlvula d'eix centrat
amb bridas tipus Belgicast BV.05.2CV o equivalent
DN 200 mm; PN 1.6 MPa amb motor Drehmo modelo
MSG-800 F-25B + DMI-59, preparat per a tensió 24
Vdc, cos en fosa dúctil GGG 40, revestiment mínim
amb pintura eposi de 150 micras, eix inox AISI 420,
disc inox AIXI 316 sobre junta EPDM, amb tots els
seus accessoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

Rend.: 1,000 4.053,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 6,000 /R x 23,02000 = 138,12000
A013U001 h Ajudant 12,000 /R x 19,36000 = 232,32000

Subtotal: 370,44000 370,44000
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 6,000 /R x 42,88000 = 257,28000

Subtotal: 257,28000 257,28000
Materials

BNWM5U60 u Part proporcional de junts i cargols per a vàlvules de
papallona amb brides de DN 600 mm; PN 16

1,000      x 215,14000 = 215,14000

BN43V003 u Vàlvula de papallona d'eix centrat amb brides tipus
Belgicast BV.05.2CB o equivalent DN 200 mm, PN
1.6 Mpa, accionament amb motor, cos en fosa dúctil
GGG 40, revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micras, eix inoxidable AISI 420, disc inoxidable
316 sobre junta EPDM, amb tots els seus accessoris i
complements per al seu muntatge, completamente
instal·lada i provada.

1,000      x 3.017,82000 = 3.017,82000
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Subtotal: 3.232,96000 3.232,96000

COST DIRECTE 3.860,68000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 193,03400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.053,71400

P-151 GS5BR110 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta
amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN
50 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa
dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques
extruides i comformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912
d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb
tots els seus accesoris i complements per al seu
muntatge, completament instal·lada i provada.

Rend.: 1,000 108,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,02000 = 11,51000
A013U001 h Ajudant 0,500 /R x 19,36000 = 9,68000

Subtotal: 21,19000 21,19000
Materials

BNWMU050 u Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de
comporta amb brides de DN 50 mm, PN 16

1,000      x 6,68000 = 6,68000

BN12R110 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast
BV.05.47 o equivalent DN 50 mm; PN 1.6 MPa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI
420 amb rosques extruides i comformades per
laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb
EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

1,000      x 75,69000 = 75,69000

Subtotal: 82,37000 82,37000
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COST DIRECTE 103,56000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,17800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,73800

P-152 GS5BR130 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta
amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN
80 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa
dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques
extruides i comformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50
totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912
d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb
tots els seus accesoris i complements per al seu
muntatge, completament instal·lada i provada.

Rend.: 1,000 156,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,800 /R x 19,36000 = 15,48800
A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 23,02000 = 18,41600

Subtotal: 33,90400 33,90400
Materials

BNWMU080 u Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de
comporta amb brides de DN 80 mm, PN 16

1,000      x 10,70000 = 10,70000

BN12R130 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast
BV.05.47 o equivalent DN 80 mm; PN 1.6 MPa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI
420 amb rosques extruides i comformades per
laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb
EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

1,000      x 104,83000 = 104,83000

Subtotal: 115,53000 115,53000

COST DIRECTE 149,43400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,47170

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,90570

P-153 GS5BR140 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta
amb brides tipus Belgicast BV.05.47 o equivalent DN
100 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa
dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques
extruides i comformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50

Rend.: 1,000 185,26 €
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totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912
d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb
tots els seus accesoris i complements per al seu
muntatge, completament instal·lada i provada.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,36000 = 19,36000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 23,02000

Subtotal: 42,38000 42,38000
Materials

BN12R140 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast
BV.05.47 o equivalent DN 100 mm; PN 1.6 MPa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI
420 amb rosques extruides i comformades per
laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb
EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

1,000      x 123,36000 = 123,36000

BNWMU080 u Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de
comporta amb brides de DN 80 mm, PN 16

1,000      x 10,70000 = 10,70000

Subtotal: 134,06000 134,06000

COST DIRECTE 176,44000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,82200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,26200

P-154 GS5CR010 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca NPT, DN 1/4'' PN
56, amb eix i bola d'acer inoxidable AISI-316, inclòs
juntes estanques i cargoleria, muntada en canonada i
provada

Rend.: 14,750 18,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 1,56068
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,86000 = 1,34644

Subtotal: 2,90712 2,90712
Materials

BN31U001 u Vàlvula d´esfera manual amb rosca NPT de DN 1/4'' i
PN 56, eix i bola d'acer inoxidable AISI-316

1,000      x 14,57000 = 14,57000

Subtotal: 14,57000 14,57000
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COST DIRECTE 17,47712
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,87386

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,35098

P-155 GS5TU350 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de
desmuntatge de simple brida i junta piramidal de DN
350 mm; PN 1,0 MPa, brides, virola interior i virola
exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus
accesoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

Rend.: 1,000 546,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,100 /R x 23,02000 = 25,32200
A013U001 h Ajudant 1,100 /R x 19,36000 = 21,29600

Subtotal: 46,61800 46,61800
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,100 /R x 42,88000 = 47,16800

Subtotal: 47,16800 47,16800
Materials

BNZ1U350 u Carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i
junta piramidal de DN 350 mm; PN 1,0 MPa, brides,
virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres,
amb tots els seus accesoris i complements per al seu
muntatge, completament instal·lada i provada.

1,000      x 412,95000 = 412,95000

BNWMW350 u Part proporcional de junts i cargols per a carret de
desmuntatge de DN 350 mm; PN 10

1,000      x 13,61000 = 13,61000

Subtotal: 426,56000 426,56000

COST DIRECTE 520,34600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 26,01730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 546,36330

P-156 GS5TV200 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de
desmuntatge de simple brida i junta piramidal de DN
200 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola
exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus
accesoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

Rend.: 1,000 274,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 0,800 /R x 19,36000 = 15,48800
A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 23,02000 = 18,41600

Subtotal: 33,90400 33,90400
Materials

BNZ1V200 u Carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i
junta piramidal de DN 200 mm; PN 1,6 MPa, brides,
virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres,
amb tots els seus accesoris i complements per al seu
muntatge, completament instal·lada i provada.

1,000      x 221,20000 = 221,20000

BNWMV200 u Part proporcional de junts i cargols per a carret de
desmuntatge de DN 200 mm; PN 16

1,000      x 6,05000 = 6,05000

Subtotal: 227,25000 227,25000

COST DIRECTE 261,15400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,05770

COST EXECUCIÓ MATERIAL 274,21170

P-157 GS5YA250 u Conjunt seccionament tipus aeri DN250 PN16, format
per reducción i/o ampliació d'acer de calderería
segons diàmetre de connexió a ramal amb brides
bojes, coll de cigne de doble colze i alçada total 2000
mm en dos parts, d'acer S-235-JR galvanitzat DN250
PN16 de pujada/baixada, amb dos empelts de 2´´ i
3/4´´, dos conjunts de ventosa trifuncional 2´´ amb
vàlvula de comporta de 2´´, 2 vàlvules d'esfera
metàl·lica 3/4´´, tots els elements necessaris per a la
seva instal·lació i correcte funcionament, instal·lat i
provat.

Rend.: 1,000 2.773,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 46,04000
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 38,72000

Subtotal: 84,76000 84,76000
Materials

BN31R001 u Vàlvula esfera roscada, de DN 3/4´´, PN 16, metàl·lica 2,000      x 12,51000 = 25,02000
BN12R320 u Vàlvula de comporta amb brides i fusell exterior tipus

Belgicast BV.05.47 o equivalent DN 80 mm; PN 1.6
MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres,
eix inox AISI 420 amb rosques extruides i
comformades per laminació en fred, tancament
elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment
revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer
qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els
seus accesoris i complements per al seu muntatge,

2,000      x 269,24000 = 538,48000
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completament instal·lada i provada.
BJM3R020 u Ventosa trifuncional amb brida, DN 80 mm, amb cos

de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres, tipus Ari Shelef o equivalent

2,000      x 297,13000 = 594,26000

BJWMR100 u Part proporcional de junts i cargols per ventosa
trifuncional amb brida de DN 80 mm, PN 16, muntada
sobre canonada

2,000      x 15,35000 = 30,70000

BNZ20250 u Coll de cigne DN 250 part superior d'acer galvanitzat
segons ISO1461/1999, connexió amb brides bojes
amb un empelt de 3´´, inclou soports, juntes, segons
plànols.

2,000      x 185,35000 = 370,70000

BNZ20251 u Coll de cigne DN 250 part inferior d'acer galvanitzat
segons ISO1461/1999, connexió amb brides bojes
amb un empelt de 3/4´´ mascle i tap roscat 3/4´´,
inclou soports, juntes, segons plànols.

2,000      x 188,88000 = 377,76000

BN12R180 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast
BV.05.47 o equivalent DN 250 mm; PN 1.6 MPa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI
420 amb rosques extruides i comformades per
laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb
EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

1,000      x 619,69000 = 619,69000

Subtotal: 2.556,61000 2.556,61000

COST DIRECTE 2.641,37000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 132,06850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.773,43850

P-158 GS5YB250 u Conjunt connexió DN250 PN16, format per tram
d'acer de calderería de DN250 amb connexió a ramal
amb brides bojes, amb vàlvula de comporta de
DN250, tots els elements necessaris per a la seva
instal·lació i correcte funcionament, instal·lat i provat.

Rend.: 1,000 998,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 38,72000
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 46,04000

Subtotal: 84,76000 84,76000
Materials

BNZX305 u Connexió amb brida boja amb valona de DN250
PN10 a tub de PVC-U o PEAD

1,000      x 51,00000 = 51,00000

BN12R180 u Vàlvula de comporta amb brides tipus Belgicast
BV.05.47 o equivalent DN 250 mm; PN 1.6 MPa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI
420 amb rosques extruides i comformades per
laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb
EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i

1,000      x 619,69000 = 619,69000
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complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

Subtotal: 670,69000 670,69000
Partides d'obra

G44RR110 kg Acer al carboni S275JR per a elements de caldereria
per a formigonar, embridada o soldada amb un nivell
de qualitat de les unions soldades b o c segons
UNE-EN 25817, amb una qualificació de les
soldadures 1, 2 o 3 segons UNE 14011, inclòs part
proporcional de brides normalitzades i mecanitzades,
junts de klingerit o EPDM, cargols, femelles i
volanderes zincades bicromatades i engrassats amb
pasta a base de coure tipus molycote 7439 de Kraft o
equivalent, dimensionada segons awwa C208-83,
protecció contra la corrosió interior amb tres capes de
Hempadur 15130 o equivalent (375 micres) i amb una
capa d'emprimació Hempadur zinc primer 15360 o
equivalent (25 micres) exteriorment, inclosos tots els
materials i medis auxiliars necessaris pel seu
muntatge i col·locació, completament instal·lada i
provada

37,000      x 5,27922 = 195,33114

Subtotal: 195,33114 195,33114

COST DIRECTE 950,78114
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 47,53906

COST EXECUCIÓ MATERIAL 998,32020

P-159 GS6BV001 u Bomba centrifuga d'eix vertical de canya tipus
18EKY/1 de FLOWSERVE, o equivalent, d'alçada
manomètrica nominal 26 mca i cabal nominal 504
m3/h amb una altura de canya de fins 4 m. Motor
elèctric de 75 kW ABB / SIEMENS de 3 fases, 50 Hz,
400 V, B3 o V1, IP55, d'execució estàndard, apte per
a funcionar amb variador de freqüència. Els rodets
seran en bronze, eix i camisa en acer inoxidable;
estanqueitat de l'eix per empaquetadura; Inclou
protecció de l'acoplament; amb acoplament flexible.
Amb les especificacions complementàries
establertes, la relació de materials detallada i amb les
proves en obra fixades per la Direcció Facultativa;
inclosos tots els materials necessaris per al seu
transport, muntatge i col·locació; completament
instal·lada.

Rend.: 0,200 24.361,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0150000 h Manobre especialista 12,000 /R x 19,86000 = 1.191,60000
A0112000 h Cap de colla 1,500 /R x 24,38000 = 182,85000
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 230,20000

Subtotal: 1.604,65000 1.604,65000
Materials

BS6BV001 u Bomba centrifuga d'eix vertical de canya tipus
18EKY/1 de FLOWSERVE, o equivalent, d'alçada
manomètrica nominal 26 mca i cabal nominal  504
m3/h amb una altura de canya de fins 4 m. Motor
elèctric de 75 kW ABB / SIEMENS de 3 fases, 50 Hz,
400 V, B3 o V1, IP55, d'execució estàndard, apte per
a funcionar amb variador de freqüència. Els rodets
seran en bronze, eix i camisa en acer inoxidable;
estanqueitat de l'eix per empaquetadura;  Inclou
protecció de l'acoplament; amb acoplament flexible.
Amb les especificacions complementàries
establertes, la relació de materials detallada i amb les
proves en obra fixades per la Direcció Facultativa;
inclosos tots els materials necessaris per al seu
transport, muntatge i col·locació; completament
instal·lada.

1,000      x 21.596,6000 = 21.596,60000

Subtotal: 21.596,60000 21.596,60000

COST DIRECTE 23.201,25000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1.160,06250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24.361,31250

P-160 GS6BV002 u Bomba centrifuga d'eix vertical de canya tipus
12EJH/3 de FLOWSERVE, o equivalent, d'alçada
manomètrica nominal 41 mca i cabal nominal 110
m3/h amb una altura de canya de fins 4 m. Motor
elèctric de 30 kW ABB / SIEMENS de 3 fases, 50 Hz,
400 V, B3 o V1, IP55, d'execució estàndard, apte per
a funcionar amb variador de freqüència. Els rodets
seran en bronze, eix i camisa en acer inoxidable;
estanqueitat de l'eix per empaquetadura; Inclou
protecció de l'acoplament; amb acoplament flexible.
Amb les especificacions complementàries
establertes, la relació de materials detallada i amb les
proves en obra fixades per la Direcció Facultativa;
inclosos tots els materials necessaris per al seu
transport, muntatge i col·locació; completament
instal·lada.

Rend.: 0,200 12.778,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 9,000 /R x 19,86000 = 893,70000
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,02000 = 230,20000
A0112000 h Cap de colla 1,500 /R x 24,38000 = 182,85000

Subtotal: 1.306,75000 1.306,75000
Materials

BS6BV002 u Bomba centrifuga d'eix vertical de canya tipus
12EJH/3 de FLOWSERVE, o equivalent, d'alçada
manomètrica nominal 41 mca i cabal nominal  110
m3/h amb una altura de canya de fins 4 m. Motor
elèctric de 30 kW ABB / SIEMENS de 3 fases, 50 Hz,
400 V, B3 o V1, IP55, d'execució estàndard, apte per
a funcionar amb variador de freqüència. Els rodets
seran en bronze, eix i camisa en acer inoxidable;
estanqueitat de l'eix per empaquetadura;  Inclou
protecció de l'acoplament; amb acoplament flexible.
Amb les especificacions complementàries
establertes, la relació de materials detallada i amb les
proves en obra fixades per la Direcció Facultativa;
inclosos tots els materials necessaris per al seu
transport, muntatge i col·locació; completament
instal·lada.

1,000      x 10.863,0000 = 10.863,00000

Subtotal: 10.863,00000 10.863,00000

COST DIRECTE 12.169,75000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 608,48750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.778,23750

P-161 GS8AV002 u Subministre i instal.lació de pont grua KONECRANES
AUSIÓ, o equivalent, de 1000 kg de càrrega i 6,5
metres de llum entre carrils, amb bigues ''carrileras'',
pintat amb els cables i caixa de connexió elèctrica,
polipast amb limitador de càrrega totalment col·locat.

Rend.: 0,320 11.482,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 3,000 /R x 24,38000 = 228,56250
A0150000 h Manobre especialista 20,000 /R x 19,86000 = 1.241,25000
A0121000 h Oficial 1a 6,500 /R x 23,02000 = 467,59375

Subtotal: 1.937,40625 1.937,40625
Materials

BS8AV002 u Pont grua KONECRANES AUSIÓ, o equivalent, de
1000 kg de càrrega i 6,5 metres de llum entre carrils,
amb bigues ''carrileras'', pintat amb els cables i caixa
de connexió elèctrica, polipast amb limitador de
càrrega

1,000      x 8.998,00000 = 8.998,00000



Condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/06/12 Pàg.: 122

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 8.998,00000 8.998,00000

COST DIRECTE 10.935,40625
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 546,77031

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11.482,17656

P-162 GS9AU010 u Mesurador de pressió ENDRESS+HAUSER amb
sensor capacitiu amb emisió de senyal analògica
4-20 mA, compensació de la temperatura, per a un
ventall de mesures de 0 a 40 bar], per zona no
classificada IP66 i junta tòrica FPM Vitóne, inclosos
p.p de materials auxiliars, completament instal.lat i
provat

Rend.: 0,450 518,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 51,15556
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,86000 = 44,13333

Subtotal: 95,28889 95,28889
Materials

BJMAUR10 u Mesurador de pressió ENDRESS+HAUSER amb
sensor capacitiu amb emisió de senyal analògica
4-20 mA, compensació de la temperatura, per a un
ventall de mesures de 0 a 40 bar, per zona no
classificada IP66 i junta tòrica FPM Vitón

1,000      x 398,32000 = 398,32000

Subtotal: 398,32000 398,32000

COST DIRECTE 493,60889
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,68044

COST EXECUCIÓ MATERIAL 518,28933

P-163 GS9CU000 u Mesurador de nivell ENDRESS+HAUSER mitjançant
sensor hidrostàtic, amb emisió de senyal analògica
4-20 mA, compensació de la temperatura, per a un
ventall de mesures de 0 a 0,6 bar, incloent cable PE
10 m i junta de sensor de Vitón, inclosos p.p de
materials auxiliars, completament instal·lat i provat

Rend.: 1,000 654,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,400 /R x 23,02000 = 78,26800
A0150000 h Manobre especialista 1,700 /R x 19,86000 = 33,76200

Subtotal: 112,03000 112,03000
Materials

BJMCU000 u Mesurador de nivell ENDRESS+HAUSER mitjançant
sensor hidrostàtic, amb emisió de senyal analògica

1,000      x 511,18000 = 511,18000
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4-20 mA, compensació de la temperatura, per a un
ventall de mesures de 0 a 0.6 bar, incloent cable PE
10 m i junta de sensor de Vitón

Subtotal: 511,18000 511,18000

COST DIRECTE 623,21000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 31,16050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 654,37050

P-164 GS9CV001 u Subministrament i col·locació de sonda de nivell amb
interruptor tipus flotador, amb un tipus de senyal de
contacte metàlic i un cable amb una longitud de 10 m.
Completament instal·lada i provada

Rend.: 1,000 70,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-165 GS9DV001 u Manómetro d'esfera 100 mm, tipus motlle tubular de
rang de mesura 0-6 kg/cm2, connexió inferior
roscada de/1 2'' a les impulsions de les bombes, amb
vàlvula d'aïllament i purgador, muntat en la canonada
amb tots els accesoris necessaris instal·lats i provat.

Rend.: 1,000 176,13 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-166 GS9EV001 ut Conversor PT100 - 4..24 mA per adecuació de senyal
de PT100. Inclos subministrament i instalació.

Rend.: 1,000 470,40 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-167 GZ11W400 m Perforació horitzontal dirigida pilot en qualsevol tipus
de terreny, eixamplament i col·locació d'una beina de
PE100 de DN 600mm PN10, inclòs canonada de
PE100 i treballs de manipulació i soldadura. El preu
inclou:
- Tub PE100 PN10 de DN 500mm.
- Transport de maquinària, emplaçament i retirada de
l'equip de perforació horitzontal dirigida de 15 Tn.
- Canvi d'emplaçament, preparació de nova
perforació i retirada de l'equip de perforació
horitzontal dirigida de 15 Tn.
- Realització d'estudi de georadar i topografia per
interpretació de terreny i serveis, eliminació de
fangs-detritus procedents de la perforació amb cub
de neteja autotranspirant i contenidor estanc i
subministrament d'aigua neta.

Rend.: 1,000 960,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-168 PPAE0200 pa Subministrament elèctric per a una potencia de 200
kW, incloent instal·lacions d’extensió i treballs
d’adequació d’instal·lacions existents.

Rend.: 1,000 43.990,44 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-169 XPAP0000 pa Partida alçada per a programació Rend.: 1,000 1.200,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 67.207,61 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA1E002 pa Partida alçada a justificar per a la legalització de la
instal·lació elèctrica de Baixa tensió

Rend.: 1,000 900,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA1V001 pa A justificar. Elaboració de la documentació As Build.
Inclou manuals de funcionament i manteniment, així
com la correcció de la informació definida.

Rend.: 1,000 500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA1V002 pa A justificar. Realització de proves de control de
qualitat d' execució de les obres (electricitat i control),
incloent proves de proteccions, mesura de l' aïllament
dels cables, nivells d' il·luminació, mesura de la
resistència de posta a terra, tensions de pas i
contacte, etc.

Rend.: 1,000 750,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA1V003 pa Transport i muntatge de riostras i biguetes, totalment
acabat

Rend.: 1,000 1.810,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA1V004 pa Transport i muntatge de coberta, totalment acabada Rend.: 1,000 736,03 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA1V005 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a realitzar el
seguiment arqueològic durant el període de moviment
de terres de l'obra per la possible aparició de
jaciments arqueològics.

Rend.: 1,000 3.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA1V009 pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus de
construcció i demolició

Rend.: 1,000 8.780,89 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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XPASV001 pa Partida alçada a justificar per a les possibles
reposicions en les afeccions en les xarxes de sèquies
existents de la comunitat de regants.

Rend.: 1,000 30.114,38 €

_____________________________________________________________________________________________________________



 

ANNEX Nº 12 
PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 



Annex A12 Pla de control de qualitat 
 

 

Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals. TM 
 Serra de Daró 

Pàgina 1 

ÍNDEX 

1.  INTRODUCCIÓ ..................................................................................................... 2 

2.  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES .................................................................................. 2 

3.  REDACCIÓ DEL PLA DE CONTROL......................................................................... 2 

4.  PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL .................................................................... 3 

 



Annex A12 Pla de control de qualitat 
 

 

Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals. TM 
 Serra de Daró 

Pàgina 2 

 

1. INTRODUCCIÓ 
 

En compliment de la normativa vigent es redacta aquest annex de Control de Qualitat, 
on  s’estableix un pla de  control de qualitat per a  l’execució de  les obres. En aquest 
annex s’assenyalen  les unitats objecte de control, el tipus,  la freqüència  i  la quantitat 
d’assaigs a realitzar. 

Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents: 

- Control del material 

- Control geomètric 

- Control d’execució 

 

2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 

Les obres previstes en el present projecte constructiu de  la modernització de  la zona 
regable dels Canals d’Urgell, contemplen les següents unitats constructives: 

- Obra de captació 

- Estació de bombament 

- Xarxes de reg 

- Treballs varis 

 

3. REDACCIÓ DEL PLA DE CONTROL 
 

El Present pressupost de qualitat s’ha realitzat amb el mòdul de qualitat del TCQ. 

El Banc de Criteris utilitzat ha estat el Banc de Criteris d’Obres Hidràuliques 2010, el 
banc de preus per  al Control de Qualitat  és el de Gisa  2012,  i  el Banc de Preus de 
Partides d’Obra amb el que s’ha realitzat el pressupost, és el Banc de Preus Gisa 2012. 

Per  a  dur  a  terme  el  Pla  de  Control  de Qualitat,  s’ha  procedit  a  l’associació  d’uns 
determinats àmbits en aquelles partides que s’han considerat oportunes, a banda dels 
àmbits ja associats pel propi programa TCQ.  

S’han  realitzat  també,  les  pertinents  correccions  a  les  relacions  d’unitats  de  les 
partides convenients. 
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4. PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL 
 

El Pressupost d’execució per contracte sense  IVA del present projecte ascendeix a  la 
quantitat  de:  1.499.099,73  €.‐  (UN  MILIÓ  QUATRE‐CENTS  NORANTA‐NOU  MIL 
NORANTA‐NOU EUROS AMB SETANTA‐TRES CÈNTIMS). 

El Pressupost d’execució per contracte sense  IVA del Control de Qualitat del present 
projecte  ascendeix  a  la  quantitat  de:  29.033,31  €.‐  (VINT‐I‐NOU MIL  TREINTA‐TRES 
EUROS AMB TREINTA‐UN CÈNTIMS). 

El percentatge de l’import de qualitat respecte al pressupost del projecte és del: 1,94% 
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Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 02  ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Obra Elemental 01  MOVIMENT DE TERRES

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o
NLT 108

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 J03D3203 U Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0.080 UNE d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 7-135-58 o NLT 152-89

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-104 o NLT 106

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-502

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-204

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 3017 e1

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT 104

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 02  ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Obra Elemental 02  OBRA CIVIL
Activitat 02  ARMATS

1 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
36-068

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-068

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 02  ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Obra Elemental 02  OBRA CIVIL
Activitat 03  PILOTS

1 J0323202 U Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma
UNE 7-134-58

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 J031830J U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 J031C30C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra de sorra per
a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE_EN 1367-2 1999

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 J031E30E U Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE_EN 1744-1 1999

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 J031H30H U Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE 83-115-89 experimental

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 J03H3L03 U Determinació de la humitat total per assecatge d'una mostra de granulat, segons la norma NLT 359

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 J0327206 U Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN
933-4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 J0328207 U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro



PCQ Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals. TM  Se

AMIDAMENTS Data: 17/06/12 Pàg.: 3

9 J0329208 U Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma
UNE_EN 1097-2-99

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

11 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN 1744-1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 J032C20C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra de grava per
a elaborar formigons, segons la norma UNE_EN 1367-2 1999

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 J0302101 U Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE 7-133-58

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE_EN 933-1 1998

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 J0305103 U Determinació del contingut de fins d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-EN 933-1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 J030BL0Z U Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i alcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la
norma UNE 146-507 (1) i (2)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 J030F10A U Deteminació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1744-1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 J031F30F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE  933-8

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 02  ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Obra Elemental 02  OBRA CIVIL
Activitat 07  CASETA EQUIPS ELÈCTRICS
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1 J0E14B04 U Determinació de l'absorció d'aigua de dues provetes de tres blocs de morter de ciment cada una, segons la
norma UNE 41-170-89 experimental

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 J0712103 U Mesura de la consistència pel mètode de referència d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE
83-811-92 experimental

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 J071530C U Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm,
segons la norma UNE EN 1015-11

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 J0302101 U Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE 7-133-58

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 J0E13A03 U Determinació de la densitat real del morter d'una mostra de blocs de morter de ciment, segons la norma UNE
41-169-89 experimental

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 J032C20C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra de grava per
a elaborar formigons, segons la norma UNE_EN 1367-2 1999

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 J0E15305 U Determinació de la succió d'una mostra de tres blocs de morter de ciment, segons la norma UNE EN 772-11
2001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 J0E1AC07 U Comprovació de l'aspecte d'una mostra de 12 blocs de morter, segons la norma UNE-EN 771-3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 J0E1B300 U Contingut de sulfats solubles SO3 en una mostra de 3 blocs de morter

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 J0E11601 U Assaig de mesura i tolerància de dimensions i comprovació de forma d'una mostra de sis blocs de morter de
ciment, segons la norma UNE 41-167-89 experimental

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 J031F30F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE  933-8

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE_EN 933-1 1998

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 J0305103 U Determinació del contingut de fins d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-EN 933-1
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN 1744-1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 J030BL0Z U Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i alcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la
norma UNE 146-507 (1) i (2)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 J030F10A U Deteminació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1744-1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 J031830J U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 J060K10R U Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un formigó endurit, segons la norma
UNE-EN 12390-8

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 J031E30E U Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE_EN 1744-1 1999

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

21 J031H30H U Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE 83-115-89 experimental

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 J0323202 U Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma
UNE 7-134-58

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

23 J03H3L03 U Determinació de la humitat total per assecatge d'una mostra de granulat, segons la norma NLT 359

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

24 J0327206 U Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN
933-4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 J0328207 U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 J0329208 U Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma
UNE_EN 1097-2-99

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

27 J0E16606 U Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de sis blocs de morter de ciment, segons la norma
UNE EN 772-1 2001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

28 J031C30C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra de sorra per
a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE_EN 1367-2 1999

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 02  ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Obra Elemental 03  CALDERERIA I VALVULERIA
Activitat 01  CALDERERIA

1 J441E002 U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma UNE-EN 1714

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 J441K009 U Inspecció visual d'una soldadura, segons la norma UNE-EN 970

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 J441C007 U Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia amb pel.lícula de 10x40 cm i classificació ,
segons la norma UNE-EN 12517-1

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

4 J441D00S U Inspecció d'una soldadura mitjançant líquids penetrants, segons la norma UNE 14-612

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 J441J008 U Inspecció d'una soldadura pel mètode de partícules magnètiques, segons la norma UNE-EN 1290

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 02  ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Obra Elemental 03  CALDERERIA I VALVULERIA
Activitat 02  VALVULERIA

1 JZ113MH0 U Jornada d'inspecció i comprovació dels gruixos de revestiment en carrets de desmuntatge

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 02  ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Obra Elemental 04  EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Activitat 01  BOMBES

1 JZ129505 U Jornada de proves de comprovació dels motors de grups motobomba, incloent: determinació corba de
funcionament, resistència de l'aïllament entre fases, resitència de l'aïllament entre fases-terra, resistències
òhmniques de les bobines, consum elèctric a plena càrrega, consum elèctric màxim a plena càrrega, factor de
potència a plena càrrega, ajust i comprovació protecció sobrecàrregues i curtcircuit, ajust i comprovació
protecció defectes a terra, ajust i comprovació protecció sobretemperatures coixinets del motor i ajust i
comprovació protecció sobretemperatures bobinats del motor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 JZ127001 U Desplaçament d'inspector a fàbriques subministradores de materials i/o equips

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 JZ128404 U Jornada de control a fàbrica per a proves elèctriques dels grups motobomba, incloent: mesura de les
resistències d'aïllament, resistències òhmniques dels bobinats, comprovació dels elements de protecció
(sobrecàrregues, curtcircuits, derivacions a terra), bobinats, consums, factor de potència a plena càrrega i
redacció de l'informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 JZ128313 U Jornada de control a fàbrica de grups motobomba amb supervisió del control de producció, incloent: corbes
cabal/alçada, corbes cabal/potència, corbes cabal/rendiment, proves de funcionament a fàbrica i redació de
l'informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 JZ113G20 U Jornada per a prova de funcionament en obra amb verificació del punt de funcionament dels grups motobomba,
incloent redacció de l'informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 JNV11311 U Prova hidrostàtica d'una bomba segons la norma DIN 1911 II, incloent: mesura de cabals, pressions, potències i
rendiments

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 02  ESTACIÓ DE BOMBAMENT
Obra Elemental 05  URBANITZACIÓ

1 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO
1461

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 JA11SM0M U Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE_EN 10-218-1
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 JA11TM0N U Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del
pas de malla, segons la norma UNE_EN 10223

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE_EN 933-1 1998

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
36-068

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 J030SB0V U Determinació de l'adhesivitat amb un lligant bituminós en presència d'aigua d'una mostra de granulat per a
elaborar mescles bituminoses, segons la norma NLT 166-92

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-068

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE_EN 1097-2-99

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 J030U020 U Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma UNE-EN 933-5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular,
segons la norma NLT 149

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 J055230B U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 J055A209 U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 181

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 J055F30F U Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
194

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE-EN 933-3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 J03H3L03 U Determinació de la humitat total per assecatge d'una mostra de granulat, segons la norma NLT 359
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

17 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

18 J031830J U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

19 J0329208 U Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma
UNE_EN 1097-2-99

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

20 J0328207 U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

21 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 J89X6602 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO
1461

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

23 J055H102 U Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la
norma NLT 124

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

24 J032C20C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra de grava per
a elaborar formigons, segons la norma UNE_EN 1367-2 1999

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

25 J0323202 U Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma
UNE 7-134-58

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

26 J031C30C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra de sorra per
a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE_EN 1367-2 1999

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

27 J031H30H U Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE 83-115-89 experimental

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

28 J031F30F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE  933-8

Euro



PCQ Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals. TM  Se

AMIDAMENTS Data: 17/06/12 Pàg.: 10

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

29 J031E30E U Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE_EN 1744-1 1999

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

30 J060K10R U Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un formigó endurit, segons la norma
UNE-EN 12390-8

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

31 J0327206 U Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN
933-4

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

32 J030F10A U Deteminació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1744-1

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

33 J030BL0Z U Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i alcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la
norma UNE 146-507 (1) i (2)

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

34 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN 1744-1

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

35 J0305103 U Determinació del contingut de fins d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-EN 933-1

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

36 J0302101 U Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE 7-133-58

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

37 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

38 J9H1J10M U Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons
la norma NLT 353

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

39 J9V11101 U Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma NLT 175

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

40 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

41 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

42 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

43 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o
NLT 108

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

44 J03DU020 U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

45 J056D30G U Determinació del residu per evaporació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 147

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

46 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 3017 e1

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

47 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

48 J03DU010 U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl segons la norma NLT 354

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

49 J0559138 U Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT-126/84

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

50 J0566707 U Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa
aniònica, segons la norma NLT 141

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

51 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

52 J0567708 U Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica,
segons la norma NLT 144

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

53 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 139

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

54 J0563304 U Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 138
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

55 J0564305 U Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 140

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

56 J0565306 U Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

57 J0557206 U Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 130

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 03  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Obra Elemental 03  AUTOMATITZACIÓ I CONTROL
Activitat 02  INSTRUMENTACIÓ

1 JZ113LD0 U Jornada d'inspecció i calibració dels nivells analògics un cop instal·lades

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 JZ113LE0 U Jornada d'inspecció i calibració presostats un cop instal·lats

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 04  XARXA DE REG ZONA 1
Obra Elemental 01  MOVIMENT DE TERRES

1 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-204

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT 104

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 J03D3203 U Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0.080 UNE d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 7-135-58 o NLT 152-89

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o
NLT 108
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-502

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 3017 e1

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 04  XARXA DE REG ZONA 1
Obra Elemental 03  CANONADES

1 JFA19G01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès entre 1000 i 1500
mm, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 JFV2140C U Prova de funcionament d'una xarxa d'abastament, segons UNE-EN-805

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 JFA19C01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre, com a màxim,
segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 JFA19D01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès entre 400 i 600
mm, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 JFA19F01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès entre 800 i 1000
mm, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 JFA1G301 U Assaig de ruptura a pressió hidràulica interior d'un tub de material plàstic, segons el plec de prescripcions
tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 JFA1H301 U Assaig d'estanquitat d'un tub de material plàstic, segons el plec de prescripcions tècniques generals per a
canonades d'abastament d'aigua

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 JFA1H401 U Assaig d'estanquitat del conjunt format per dos troços de tub units pel junt corresponent, segons el plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 JFG15000 U Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub, amb determinació del diàmetre interior, longitud,
gruix i desviació màxima respecte la generatriu

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 JFG16000 U Inspecció visual de l'aspecte general d'un tub

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 JZ114E10 U Jornada d'inspector per a proves d'estanqueitat i pressió en trams de xarxes de tuberies

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 JFA19E01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès entre 600 i 800
mm, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  XARXA DE REG ZONA 2, 8 I 9
Obra Elemental 01  MOVIMENT DE TERRES

1 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT 104

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 3017 e1

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

3 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-204

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-502

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o
NLT 108

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 J03D3203 U Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0.080 UNE d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 7-135-58 o NLT 152-89

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  XARXA DE REG ZONA 2, 8 I 9
Obra Elemental 03  CANONADES

1 JFG15000 U Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub, amb determinació del diàmetre interior, longitud,
gruix i desviació màxima respecte la generatriu

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 JFA19D01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès entre 400 i 600
mm, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 JZ114E10 U Jornada d'inspector per a proves d'estanqueitat i pressió en trams de xarxes de tuberies

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 JFG16000 U Inspecció visual de l'aspecte general d'un tub

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 JFA1H401 U Assaig d'estanquitat del conjunt format per dos troços de tub units pel junt corresponent, segons el plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 JFA1H301 U Assaig d'estanquitat d'un tub de material plàstic, segons el plec de prescripcions tècniques generals per a
canonades d'abastament d'aigua

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 JFA1G301 U Assaig de ruptura a pressió hidràulica interior d'un tub de material plàstic, segons el plec de prescripcions
tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 JFA19G01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès entre 1000 i 1500
mm, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 JFA19E01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès entre 600 i 800
mm, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 JFA19C01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre, com a màxim,
segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 JFV2140C U Prova de funcionament d'una xarxa d'abastament, segons UNE-EN-805

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 JFA19F01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès entre 800 i 1000
mm, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 17/06/12 Pàg.: 1

J0302101P-1 U Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE 7-133-58

24,95 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

J0304L03P-2 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE_EN
933-1 1998

26,46 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

J0305103P-3 U Determinació del contingut de fins d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 933-1

21,77 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

J030A10AP-4 U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma
UNE_EN 1744-1

157,75 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

J030BL0ZP-5 U Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i alcali-carbonat d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE 146-507 (1) i (2)

157,85 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

J030F10AP-6 U Deteminació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

154,54 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

J030KB0LP-7 U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma
UNE-EN 933-3

37,09 €

(TRENTA-SET EUROS AMB NOU CENTIMS)

J030SB0VP-8 U Determinació de l'adhesivitat amb un lligant bituminós en presència d'aigua d'una mostra de
granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma NLT 166-92

57,27 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

J030TL0WP-9 U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
13043

30,37 €

(TRENTA EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

J030U010P-10 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99

80,21 €

(VUITANTA EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

J030U020P-11 U Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5

28,54 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

J031830JP-12 U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra
de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6

52,35 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
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J031C30CP-13 U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE_EN 1367-2 1999

109,80 €

(CENT NOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

J031E30EP-14 U Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE_EN 1744-1 1999

28,12 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

J031F30FP-15 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE  933-8

20,85 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

J031H30HP-16 U Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE 83-115-89 experimental

110,93 €

(CENT DEU EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

J0323202P-17 U Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar
formigons, segons la norma UNE 7-134-58

45,15 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

J0327206P-18 U Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons
la norma UNE-EN 933-4

48,69 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

J0328207P-19 U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra
de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6

52,35 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

J0329208P-20 U Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE_EN 1097-2-99

80,21 €

(VUITANTA EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

J032C20CP-21 U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE_EN 1367-2 1999

109,80 €

(CENT NOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

J03D2202P-22 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o
NLT 104

26,46 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

J03D240CP-23 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 26,46 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

J03D3203P-24 U Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0.080 UNE d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 7-135-58 o NLT 152-89

16,48 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
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J03D4204P-25 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

33,50 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

J03D5205P-26 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-104 o NLT
106

33,50 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

J03D6206P-27 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 20,85 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

J03D8208P-28 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-501 o NLT 108

59,84 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

J03DA209P-29 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502

100,94 €

(CENT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

J03DF30EP-30 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
de sòl granular, segons la norma NLT 149

70,64 €

(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

J03DK20HP-31 U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204

35,72 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

J03DN10ZP-32 U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 32,54 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

J03DP10MP-33 U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 10,66 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

J03DR10PP-34 U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1

12,66 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

J03DS10RP-35 U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN
18134

115,91 €

(CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

J03DU010P-36 U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl segons la norma NLT 354 37,09 €

(TRENTA-SET EUROS AMB NOU CENTIMS)

J03DU020P-37 U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 30,37 €

(TRENTA EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
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J03H3L03P-38 U Determinació de la humitat total per assecatge d'una mostra de granulat, segons la norma
NLT 359

7,48 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

J055230BP-39 U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
137

33,86 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

J0557206P-40 U Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons
la norma NLT 130

88,44 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

J0559138P-41 U Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84

87,04 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

J055A209P-42 U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT
181

51,78 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

J055F30FP-43 U Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 194

30,92 €

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

J055G30GP-44 U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma
NLT 139

68,48 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

J055H102P-45 U Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124

68,48 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

J0563304P-46 U Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma
NLT 138

45,27 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

J0564305P-47 U Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 140 43,66 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

J0565306P-48 U Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 33,20 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT CENTIMS)

J0566707P-49 U Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur càlcic) d'una mostra
d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma NLT 141

47,76 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
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J0567708P-50 U Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144

65,07 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SET CENTIMS)

J056D30GP-51 U Determinació del residu per evaporació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma
NLT 147

34,73 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

J060770AP-52 U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

92,04 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

J060780AP-53 U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

106,83 €

(CENT SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

J060K10RP-54 U Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un formigó endurit,
segons la norma UNE-EN 12390-8

414,39 €

(QUATRE-CENTS CATORZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

J0712103P-55 U Mesura de la consistència pel mètode de referència d'una mostra de morter fresc, segons la
norma UNE 83-811-92 experimental

21,53 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

J071530CP-56 U Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
160x40x40 mm, segons la norma UNE EN 1015-11

79,43 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

J0B21103P-57 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE 36-068

26,69 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

J0B25101P-58 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma
UNE-EN 10002-1

39,35 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

J0B28103P-59 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons
la norma UNE 36-068

14,98 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

J0E11601P-60 U Assaig de mesura i tolerància de dimensions i comprovació de forma d'una mostra de sis
blocs de morter de ciment, segons la norma UNE 41-167-89 experimental

72,62 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
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J0E13A03P-61 U Determinació de la densitat real del morter d'una mostra de blocs de morter de ciment,
segons la norma UNE 41-169-89 experimental

134,44 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

J0E14B04P-62 U Determinació de l'absorció d'aigua de dues provetes de tres blocs de morter de ciment cada
una, segons la norma UNE 41-170-89 experimental

103,22 €

(CENT TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

J0E15305P-63 U Determinació de la succió d'una mostra de tres blocs de morter de ciment, segons la norma
UNE EN 772-11 2001

74,13 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

J0E16606P-64 U Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de sis blocs de morter de
ciment, segons la norma UNE EN 772-1 2001

193,29 €

(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

J0E1AC07P-65 U Comprovació de l'aspecte d'una mostra de 12 blocs de morter, segons la norma UNE-EN
771-3

18,29 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

J0E1B300P-66 U Contingut de sulfats solubles SO3 en una mostra de 3 blocs de morter 77,52 €

(SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

J441C007P-67 U Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia amb pel.lícula de 10x40 cm i
classificació , segons la norma UNE-EN 12517-1

23,40 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

J441D00SP-68 U Inspecció d'una soldadura mitjançant líquids penetrants, segons la norma UNE 14-612 24,67 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

J441E002P-69 U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma UNE-EN 1714 31,43 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

J441J008P-70 U Inspecció d'una soldadura pel mètode de partícules magnètiques, segons la norma UNE-EN
1290

31,43 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

J441K009P-71 U Inspecció visual d'una soldadura, segons la norma UNE-EN 970 55,48 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

J89X6602P-72 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la
norma UNE-EN ISO 1461

42,72 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

J89XA102P-73 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461

36,25 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
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J9H1J10MP-74 U Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 353

50,22 €

(CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

J9V11101P-75 U Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma NLT 175 22,49 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

JA11SM0MP-76 U Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma
UNE_EN 10-218-1

33,88 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

JA11TM0NP-77 U Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre
dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE_EN 10223

28,08 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUIT CENTIMS)

JFA19C01P-78 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de
diàmetre, com a màxim, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades
d'abastament d'aigua del MOPT

177,47 €

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

JFA19D01P-79 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès
entre 400 i 600 mm, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades
d'abastament d'aigua del MOPT

221,81 €

(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

JFA19E01P-80 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès
entre 600 i 800 mm, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades
d'abastament d'aigua del MOPT

277,27 €

(DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

JFA19F01P-81 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès
entre 800 i 1000 mm, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades
d'abastament d'aigua del MOPT

346,59 €

(TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

JFA19G01P-82 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès
entre 1000 i 1500 mm, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades
d'abastament d'aigua del MOPT

433,24 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

JFA1G301P-83 U Assaig de ruptura a pressió hidràulica interior d'un tub de material plàstic, segons el plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua

259,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS)
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JFA1H301P-84 U Assaig d'estanquitat d'un tub de material plàstic, segons el plec de prescripcions tècniques
generals per a canonades d'abastament d'aigua

284,90 €

(DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

JFA1H401P-85 U Assaig d'estanquitat del conjunt format per dos troços de tub units pel junt corresponent,
segons el plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua

440,30 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

JFG15000P-86 U Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub, amb determinació del diàmetre
interior, longitud, gruix i desviació màxima respecte la generatriu

56,25 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

JFG16000P-87 U Inspecció visual de l'aspecte general d'un tub 25,90 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

JFV2140CP-88 U Prova de funcionament d'una xarxa d'abastament, segons UNE-EN-805 1.365,98 €

(MIL TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

JNV11311P-89 U Prova hidrostàtica d'una bomba segons la norma DIN 1911 II, incloent: mesura de cabals,
pressions, potències i rendiments

254,73 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

JZ113G20P-90 U Jornada per a prova de funcionament en obra amb verificació del punt de funcionament dels
grups motobomba, incloent redacció de l'informe corresponent

505,65 €

(CINC-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

JZ113LD0P-91 U Jornada d'inspecció i calibració dels nivells analògics un cop instal·lades 505,65 €

(CINC-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

JZ113LE0P-92 U Jornada d'inspecció i calibració presostats un cop instal·lats 505,65 €

(CINC-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

JZ113MH0P-93 U Jornada d'inspecció i comprovació dels gruixos de revestiment en carrets de desmuntatge 505,65 €

(CINC-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

JZ114E10P-94 U Jornada d'inspector per a proves d'estanqueitat i pressió en trams de xarxes de tuberies 505,65 €

(CINC-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

JZ121100P-95 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 505,65 €

(CINC-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

JZ127001P-96 U Desplaçament d'inspector a fàbriques subministradores de materials i/o equips 0,73 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

JZ128313P-97 U Jornada de control a fàbrica de grups motobomba amb supervisió del control de producció,
incloent: corbes cabal/alçada, corbes cabal/potència, corbes cabal/rendiment, proves de
funcionament a fàbrica i redació de l'informe corresponent

505,65 €

(CINC-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
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JZ128404P-98 U Jornada de control a fàbrica per a proves elèctriques dels grups motobomba, incloent:
mesura de les resistències d'aïllament, resistències òhmniques dels bobinats, comprovació
dels elements de protecció (sobrecàrregues, curtcircuits, derivacions a terra), bobinats,
consums, factor de potència a plena càrrega i redacció de l'informe corresponent

505,65 €

(CINC-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

JZ129505P-99 U Jornada de proves de comprovació dels motors de grups motobomba, incloent: determinació
corba de funcionament, resistència de l'aïllament entre fases, resitència de l'aïllament entre
fases-terra, resistències òhmniques de les bobines, consum elèctric a plena càrrega, consum
elèctric màxim a plena càrrega, factor de potència a plena càrrega, ajust i comprovació
protecció sobrecàrregues i curtcircuit, ajust i comprovació protecció defectes a terra, ajust i
comprovació protecció sobretemperatures coixinets del motor i ajust i comprovació protecció
sobretemperatures bobinats del motor

505,65 €

(CINC-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
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P-1 J0302101 U Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE 7-133-58

24,95 €

Sense descomposició 24,95000 €

P-2 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE_EN
933-1 1998

26,46 €

Sense descomposició 26,46000 €

P-3 J0305103 U Determinació del contingut de fins d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 933-1

21,77 €

Sense descomposició 21,77000 €

P-4 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma
UNE_EN 1744-1

157,75 €

Sense descomposició 157,75000 €

P-5 J030BL0Z U Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i alcali-carbonat d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE 146-507 (1) i (2)

157,85 €

Sense descomposició 157,85000 €

P-6 J030F10A U Deteminació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de granulat per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1

154,54 €

Sense descomposició 154,54000 €

P-7 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma
UNE-EN 933-3

37,09 €

Sense descomposició 37,09000 €

P-8 J030SB0V U Determinació de l'adhesivitat amb un lligant bituminós en presència d'aigua d'una mostra de
granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma NLT 166-92

57,27 €

Sense descomposició 57,27000 €

P-9 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
13043

30,37 €

Sense descomposició 30,37000 €

P-10 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99

80,21 €

Sense descomposició 80,21000 €

P-11 J030U020 U Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5

28,54 €

Sense descomposició 28,54000 €

P-12 J031830J U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra
de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6

52,35 €

Sense descomposició 52,35000 €

P-13 J031C30C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE_EN 1367-2 1999

109,80 €
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Sense descomposició 109,80000 €

P-14 J031E30E U Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE_EN 1744-1 1999

28,12 €

Sense descomposició 28,12000 €

P-15 J031F30F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE  933-8

20,85 €

Sense descomposició 20,85000 €

P-16 J031H30H U Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE 83-115-89 experimental

110,93 €

Sense descomposició 110,93000 €

P-17 J0323202 U Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar
formigons, segons la norma UNE 7-134-58

45,15 €

Sense descomposició 45,15000 €

P-18 J0327206 U Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons
la norma UNE-EN 933-4

48,69 €

Sense descomposició 48,69000 €

P-19 J0328207 U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra
de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6

52,35 €

Sense descomposició 52,35000 €

P-20 J0329208 U Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE_EN 1097-2-99

80,21 €

Sense descomposició 80,21000 €

P-21 J032C20C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE_EN 1367-2 1999

109,80 €

Sense descomposició 109,80000 €

P-22 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o
NLT 104

26,46 €

Sense descomposició 26,46000 €

P-23 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 26,46 €
Sense descomposició 26,46000 €

P-24 J03D3203 U Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0.080 UNE d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 7-135-58 o NLT 152-89

16,48 €

Sense descomposició 16,48000 €

P-25 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

33,50 €

Sense descomposició 33,50000 €

P-26 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-104 o NLT
106

33,50 €
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Sense descomposició 33,50000 €

P-27 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 20,85 €
Sense descomposició 20,85000 €

P-28 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-501 o NLT 108

59,84 €

Sense descomposició 59,84000 €

P-29 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502

100,94 €

Sense descomposició 100,94000 €

P-30 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
de sòl granular, segons la norma NLT 149

70,64 €

Sense descomposició 70,64000 €

P-31 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204

35,72 €

Sense descomposició 35,72000 €

P-32 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 32,54 €
Sense descomposició 32,54000 €

P-33 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 10,66 €
Sense descomposició 10,66000 €

P-34 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1

12,66 €

Sense descomposició 12,66000 €

P-35 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN
18134

115,91 €

Sense descomposició 115,91000 €

P-36 J03DU010 U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl segons la norma NLT 354 37,09 €
Sense descomposició 37,09000 €

P-37 J03DU020 U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 30,37 €
Sense descomposició 30,37000 €

P-38 J03H3L03 U Determinació de la humitat total per assecatge d'una mostra de granulat, segons la norma
NLT 359

7,48 €

Sense descomposició 7,48000 €

P-39 J055230B U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
137

33,86 €

Sense descomposició 33,86000 €

P-40 J0557206 U Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons
la norma NLT 130

88,44 €
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Sense descomposició 88,44000 €

P-41 J0559138 U Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84

87,04 €

Sense descomposició 87,04000 €

P-42 J055A209 U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT
181

51,78 €

Sense descomposició 51,78000 €

P-43 J055F30F U Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 194

30,92 €

Sense descomposició 30,92000 €

P-44 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma
NLT 139

68,48 €

Sense descomposició 68,48000 €

P-45 J055H102 U Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124

68,48 €

Sense descomposició 68,48000 €

P-46 J0563304 U Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma
NLT 138

45,27 €

Sense descomposició 45,27000 €

P-47 J0564305 U Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 140 43,66 €
Sense descomposició 43,66000 €

P-48 J0565306 U Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 33,20 €
Sense descomposició 33,20000 €

P-49 J0566707 U Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur càlcic) d'una mostra
d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma NLT 141

47,76 €

Sense descomposició 47,76000 €

P-50 J0567708 U Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144

65,07 €

Sense descomposició 65,07000 €

P-51 J056D30G U Determinació del residu per evaporació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma
NLT 147

34,73 €

Sense descomposició 34,73000 €

P-52 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

92,04 €

Sense descomposició 92,04000 €

P-53 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

106,83 €
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Sense descomposició 106,83000 €

P-54 J060K10R U Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un formigó endurit,
segons la norma UNE-EN 12390-8

414,39 €

Sense descomposició 414,39000 €

P-55 J0712103 U Mesura de la consistència pel mètode de referència d'una mostra de morter fresc, segons la
norma UNE 83-811-92 experimental

21,53 €

Sense descomposició 21,53000 €

P-56 J071530C U Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
160x40x40 mm, segons la norma UNE EN 1015-11

79,43 €

Sense descomposició 79,43000 €

P-57 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE 36-068

26,69 €

Sense descomposició 26,69000 €

P-58 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma
UNE-EN 10002-1

39,35 €

Sense descomposició 39,35000 €

P-59 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons
la norma UNE 36-068

14,98 €

Sense descomposició 14,98000 €

P-60 J0E11601 U Assaig de mesura i tolerància de dimensions i comprovació de forma d'una mostra de sis
blocs de morter de ciment, segons la norma UNE 41-167-89 experimental

72,62 €

Sense descomposició 72,62000 €

P-61 J0E13A03 U Determinació de la densitat real del morter d'una mostra de blocs de morter de ciment,
segons la norma UNE 41-169-89 experimental

134,44 €

Sense descomposició 134,44000 €

P-62 J0E14B04 U Determinació de l'absorció d'aigua de dues provetes de tres blocs de morter de ciment cada
una, segons la norma UNE 41-170-89 experimental

103,22 €

Sense descomposició 103,22000 €

P-63 J0E15305 U Determinació de la succió d'una mostra de tres blocs de morter de ciment, segons la norma
UNE EN 772-11 2001

74,13 €

Sense descomposició 74,13000 €

P-64 J0E16606 U Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de sis blocs de morter de
ciment, segons la norma UNE EN 772-1 2001

193,29 €

Sense descomposició 193,29000 €

P-65 J0E1AC07 U Comprovació de l'aspecte d'una mostra de 12 blocs de morter, segons la norma UNE-EN
771-3

18,29 €
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Sense descomposició 18,29000 €

P-66 J0E1B300 U Contingut de sulfats solubles SO3 en una mostra de 3 blocs de morter 77,52 €
Sense descomposició 77,52000 €

P-67 J441C007 U Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia amb pel.lícula de 10x40 cm i
classificació , segons la norma UNE-EN 12517-1

23,40 €

Sense descomposició 23,40000 €

P-68 J441D00S U Inspecció d'una soldadura mitjançant líquids penetrants, segons la norma UNE 14-612 24,67 €
Sense descomposició 24,67000 €

P-69 J441E002 U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma UNE-EN 1714 31,43 €
Sense descomposició 31,43000 €

P-70 J441J008 U Inspecció d'una soldadura pel mètode de partícules magnètiques, segons la norma UNE-EN
1290

31,43 €

Sense descomposició 31,43000 €

P-71 J441K009 U Inspecció visual d'una soldadura, segons la norma UNE-EN 970 55,48 €
Sense descomposició 55,48000 €

P-72 J89X6602 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la
norma UNE-EN ISO 1461

42,72 €

Sense descomposició 42,72000 €

P-73 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461

36,25 €

Sense descomposició 36,25000 €

P-74 J9H1J10M U Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 353

50,22 €

Sense descomposició 50,22000 €

P-75 J9V11101 U Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma NLT 175 22,49 €
Sense descomposició 22,49000 €

P-76 JA11SM0M U Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma
UNE_EN 10-218-1

33,88 €

Sense descomposició 33,88000 €

P-77 JA11TM0N U Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre
dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE_EN 10223

28,08 €

Sense descomposició 28,08000 €

P-78 JFA19C01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de
diàmetre, com a màxim, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades
d'abastament d'aigua del MOPT

177,47 €

Sense descomposició 177,47000 €

P-79 JFA19D01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès
entre 400 i 600 mm, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades
d'abastament d'aigua del MOPT

221,81 €
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Sense descomposició 221,81000 €

P-80 JFA19E01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès
entre 600 i 800 mm, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades
d'abastament d'aigua del MOPT

277,27 €

Sense descomposició 277,27000 €

P-81 JFA19F01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès
entre 800 i 1000 mm, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades
d'abastament d'aigua del MOPT

346,59 €

Sense descomposició 346,59000 €

P-82 JFA19G01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès
entre 1000 i 1500 mm, segons plec de prescripcions tècniques generals per a canonades
d'abastament d'aigua del MOPT

433,24 €

Sense descomposició 433,24000 €

P-83 JFA1G301 U Assaig de ruptura a pressió hidràulica interior d'un tub de material plàstic, segons el plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua

259,00 €

Sense descomposició 259,00000 €

P-84 JFA1H301 U Assaig d'estanquitat d'un tub de material plàstic, segons el plec de prescripcions tècniques
generals per a canonades d'abastament d'aigua

284,90 €

Sense descomposició 284,90000 €

P-85 JFA1H401 U Assaig d'estanquitat del conjunt format per dos troços de tub units pel junt corresponent,
segons el plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua

440,30 €

Sense descomposició 440,30000 €

P-86 JFG15000 U Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub, amb determinació del diàmetre
interior, longitud, gruix i desviació màxima respecte la generatriu

56,25 €

Sense descomposició 56,25000 €

P-87 JFG16000 U Inspecció visual de l'aspecte general d'un tub 25,90 €
Sense descomposició 25,90000 €

P-88 JFV2140C U Prova de funcionament d'una xarxa d'abastament, segons UNE-EN-805 1.365,98 €
Sense descomposició 1.365,98000 €

P-89 JNV11311 U Prova hidrostàtica d'una bomba segons la norma DIN 1911 II, incloent: mesura de cabals,
pressions, potències i rendiments

254,73 €

Sense descomposició 254,73000 €

P-90 JZ113G20 U Jornada per a prova de funcionament en obra amb verificació del punt de funcionament dels
grups motobomba, incloent redacció de l'informe corresponent

505,65 €

Sense descomposició 505,65000 €

P-91 JZ113LD0 U Jornada d'inspecció i calibració dels nivells analògics un cop instal·lades 505,65 €
Sense descomposició 505,65000 €
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P-92 JZ113LE0 U Jornada d'inspecció i calibració presostats un cop instal·lats 505,65 €
Sense descomposició 505,65000 €

P-93 JZ113MH0 U Jornada d'inspecció i comprovació dels gruixos de revestiment en carrets de desmuntatge 505,65 €
Sense descomposició 505,65000 €

P-94 JZ114E10 U Jornada d'inspector per a proves d'estanqueitat i pressió en trams de xarxes de tuberies 505,65 €
Sense descomposició 505,65000 €

P-95 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 505,65 €
Sense descomposició 505,65000 €

P-96 JZ127001 U Desplaçament d'inspector a fàbriques subministradores de materials i/o equips 0,73 €
Sense descomposició 0,73000 €

P-97 JZ128313 U Jornada de control a fàbrica de grups motobomba amb supervisió del control de producció,
incloent: corbes cabal/alçada, corbes cabal/potència, corbes cabal/rendiment, proves de
funcionament a fàbrica i redació de l'informe corresponent

505,65 €

Sense descomposició 505,65000 €

P-98 JZ128404 U Jornada de control a fàbrica per a proves elèctriques dels grups motobomba, incloent:
mesura de les resistències d'aïllament, resistències òhmniques dels bobinats, comprovació
dels elements de protecció (sobrecàrregues, curtcircuits, derivacions a terra), bobinats,
consums, factor de potència a plena càrrega i redacció de l'informe corresponent

505,65 €

Sense descomposició 505,65000 €

P-99 JZ129505 U Jornada de proves de comprovació dels motors de grups motobomba, incloent: determinació
corba de funcionament, resistència de l'aïllament entre fases, resitència de l'aïllament entre
fases-terra, resistències òhmniques de les bobines, consum elèctric a plena càrrega, consum
elèctric màxim a plena càrrega, factor de potència a plena càrrega, ajust i comprovació
protecció sobrecàrregues i curtcircuit, ajust i comprovació protecció defectes a terra, ajust i
comprovació protecció sobretemperatures coixinets del motor i ajust i comprovació protecció
sobretemperatures bobinats del motor

505,65 €

Sense descomposició 505,65000 €
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Obra 01 Pressupost PCQ

Capítol 02 ESTACIÓ DE BOMBAMENT

Obra Elemental 01 MOVIMENT DE TERRES

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 28)

59,84 1,000 59,84

2 J03D3203 U Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0.080
UNE d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7-135-58 o NLT
152-89 (P - 24)

16,48 1,000 16,48

3 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 26)

33,50 1,000 33,50

4 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 29)

100,94 1,000 100,94

5 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 31)

35,72 1,000 35,72

6 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 32)

32,54 1,000 32,54

7 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 34)

12,66 3,000 37,98

8 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 22)

26,46 1,000 26,46

9 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 25)

33,50 1,000 33,50

TOTAL Obra Elemental 01.02.01 376,96

Obra 01 Pressupost PCQ

Capítol 02 ESTACIÓ DE BOMBAMENT

Obra Elemental 02 OBRA CIVIL

Activitat 02 ARMATS

1 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 59)

14,98 1,000 14,98

2 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1  (P - 58)

39,35 1,000 39,35

3 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 57)

26,69 1,000 26,69

TOTAL Activitat 01.02.02.02 81,02

Obra 01 Pressupost PCQ

Capítol 02 ESTACIÓ DE BOMBAMENT

Obra Elemental 02 OBRA CIVIL

Activitat 03 PILOTS

1 J0323202 U Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava
per a elaborar formigons, segons la norma UNE 7-134-58 (P - 17)

45,15 1,000 45,15

euros
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2 J031830J U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut
d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1097-6 (P - 12)

52,35 1,000 52,35

3 J031C30C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o
sulfat magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE_EN 1367-2 1999 (P - 13)

109,80 1,000 109,80

4 J031E30E U Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE_EN 1744-1 1999 (P - 14)

28,12 1,000 28,12

5 J031H30H U Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 83-115-89
experimental (P - 16)

110,93 1,000 110,93

6 J03H3L03 U Determinació de la humitat total per assecatge d'una mostra de
granulat, segons la norma NLT 359 (P - 38)

7,48 1,000 7,48

7 J0327206 U Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 933-4 (P - 18)

48,69 1,000 48,69

8 J0328207 U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut
d'aigua d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la
norma UNE-EN 1097-6 (P - 19)

52,35 1,000 52,35

9 J0329208 U Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per
a elaborar formigons, segons la norma UNE_EN 1097-2-99 (P - 20)

80,21 1,000 80,21

10 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
52)

92,04 3,000 276,12

11 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1744-1 (P - 4)

157,75 1,000 157,75

12 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 95) 505,65 1,000 505,65
13 J032C20C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o

sulfat magnèsic d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE_EN 1367-2 1999 (P - 21)

109,80 1,000 109,80

14 J0302101 U Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE
7-133-58 (P - 1)

24,95 1,000 24,95

15 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE_EN 933-1 1998 (P - 2)

26,46 1,000 26,46

16 J0305103 U Determinació del contingut de fins d'una mostra de granulat per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 3)

21,77 1,000 21,77

17 J030BL0Z U Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i alcali-carbonat
d'una mostra de granulat, segons la norma UNE 146-507 (1) i (2) (P -
5)

157,85 1,000 157,85

18 J030F10A U Deteminació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN
1744-1 (P - 6)

154,54 1,000 154,54

19 J031F30F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE  933-8 (P - 15)

20,85 1,000 20,85

TOTAL Activitat 01.02.02.03 1.990,82

Obra 01 Pressupost PCQ

Capítol 02 ESTACIÓ DE BOMBAMENT

Obra Elemental 02 OBRA CIVIL

Activitat 07 CASETA EQUIPS ELÈCTRICS

1 J0E14B04 U Determinació de l'absorció d'aigua de dues provetes de tres blocs de
morter de ciment cada una, segons la norma UNE 41-170-89
experimental (P - 62)

103,22 1,000 103,22

euros
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2 J0712103 U Mesura de la consistència pel mètode de referència d'una mostra de
morter fresc, segons la norma UNE 83-811-92 experimental (P - 55)

21,53 2,000 43,06

3 J071530C U Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres
provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE EN
1015-11 (P - 56)

79,43 1,000 79,43

4 J0302101 U Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE
7-133-58 (P - 1)

24,95 1,000 24,95

5 J0E13A03 U Determinació de la densitat real del morter d'una mostra de blocs de
morter de ciment, segons la norma UNE 41-169-89 experimental (P -
61)

134,44 1,000 134,44

6 J032C20C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o
sulfat magnèsic d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE_EN 1367-2 1999 (P - 21)

109,80 1,000 109,80

7 J0E15305 U Determinació de la succió d'una mostra de tres blocs de morter de
ciment, segons la norma UNE EN 772-11 2001 (P - 63)

74,13 1,000 74,13

8 J0E1AC07 U Comprovació de l'aspecte d'una mostra de 12 blocs de morter, segons
la norma UNE-EN 771-3 (P - 65)

18,29 1,000 18,29

9 J0E1B300 U Contingut de sulfats solubles SO3 en una mostra de 3 blocs de morter
(P - 66)

77,52 1,000 77,52

10 J0E11601 U Assaig de mesura i tolerància de dimensions i comprovació de forma
d'una mostra de sis blocs de morter de ciment, segons la norma UNE
41-167-89 experimental (P - 60)

72,62 1,000 72,62

11 J031F30F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE  933-8 (P - 15)

20,85 1,000 20,85

12 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE_EN 933-1 1998 (P - 2)

26,46 1,000 26,46

13 J0305103 U Determinació del contingut de fins d'una mostra de granulat per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 3)

21,77 1,000 21,77

14 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1744-1 (P - 4)

157,75 1,000 157,75

15 J030BL0Z U Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i alcali-carbonat
d'una mostra de granulat, segons la norma UNE 146-507 (1) i (2) (P -
5)

157,85 1,000 157,85

16 J030F10A U Deteminació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN
1744-1 (P - 6)

154,54 1,000 154,54

17 J031830J U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut
d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1097-6 (P - 12)

52,35 1,000 52,35

18 J060K10R U Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un
formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-8 (P - 54)

414,39 1,000 414,39

19 J031E30E U Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE_EN 1744-1 1999 (P - 14)

28,12 1,000 28,12

20 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
53)

106,83 3,000 320,49

21 J031H30H U Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 83-115-89
experimental (P - 16)

110,93 1,000 110,93

22 J0323202 U Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava
per a elaborar formigons, segons la norma UNE 7-134-58 (P - 17)

45,15 1,000 45,15

23 J03H3L03 U Determinació de la humitat total per assecatge d'una mostra de
granulat, segons la norma NLT 359 (P - 38)

7,48 1,000 7,48

24 J0327206 U Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 933-4 (P - 18)

48,69 1,000 48,69

euros
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25 J0328207 U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut
d'aigua d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la
norma UNE-EN 1097-6 (P - 19)

52,35 1,000 52,35

26 J0329208 U Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per
a elaborar formigons, segons la norma UNE_EN 1097-2-99 (P - 20)

80,21 1,000 80,21

27 J0E16606 U Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de sis
blocs de morter de ciment, segons la norma UNE EN 772-1 2001 (P -
64)

193,29 1,000 193,29

28 J031C30C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o
sulfat magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE_EN 1367-2 1999 (P - 13)

109,80 1,000 109,80

TOTAL Activitat 01.02.02.07 2.739,93

Obra 01 Pressupost PCQ

Capítol 02 ESTACIÓ DE BOMBAMENT

Obra Elemental 03 CALDERERIA I VALVULERIA

Activitat 01 CALDERERIA

1 J441E002 U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma
UNE-EN 1714 (P - 69)

31,43 5,000 157,15

2 J441K009 U Inspecció visual d'una soldadura, segons la norma UNE-EN 970 (P -
71)

55,48 3,000 166,44

3 J441C007 U Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia amb
pel.lícula de 10x40 cm i classificació , segons la norma UNE-EN
12517-1 (P - 67)

23,40 12,000 280,80

4 J441D00S U Inspecció d'una soldadura mitjançant líquids penetrants, segons la
norma UNE 14-612 (P - 68)

24,67 5,000 123,35

5 J441J008 U Inspecció d'una soldadura pel mètode de partícules magnètiques,
segons la norma UNE-EN 1290 (P - 70)

31,43 15,000 471,45

TOTAL Activitat 01.02.03.01 1.199,19

Obra 01 Pressupost PCQ

Capítol 02 ESTACIÓ DE BOMBAMENT

Obra Elemental 03 CALDERERIA I VALVULERIA

Activitat 02 VALVULERIA

1 JZ113MH0 U Jornada d'inspecció i comprovació dels gruixos de revestiment en
carrets de desmuntatge (P - 93)

505,65 2,000 1.011,30

TOTAL Activitat 01.02.03.02 1.011,30

Obra 01 Pressupost PCQ

Capítol 02 ESTACIÓ DE BOMBAMENT

Obra Elemental 04 EQUIPS ELECTROMECÀNICS

Activitat 01 BOMBES

1 JZ129505 U Jornada de proves de comprovació dels motors de grups motobomba,
incloent: determinació corba de funcionament, resistència de
l'aïllament entre fases, resitència de l'aïllament entre fases-terra,
resistències òhmniques de les bobines, consum elèctric a plena
càrrega, consum elèctric màxim a plena càrrega, factor de potència a

505,65 1,000 505,65

euros
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plena càrrega, ajust i comprovació protecció sobrecàrregues i
curtcircuit, ajust i comprovació protecció defectes a terra, ajust i
comprovació protecció sobretemperatures coixinets del motor i ajust i
comprovació protecció sobretemperatures bobinats del motor (P - 99)

2 JZ127001 U Desplaçament d'inspector a fàbriques subministradores de materials
i/o equips  (P - 96)

0,73 1,000 0,73

3 JZ128404 U Jornada de control a fàbrica per a proves elèctriques dels grups
motobomba, incloent: mesura de les resistències d'aïllament,
resistències òhmniques dels bobinats, comprovació dels elements de
protecció (sobrecàrregues, curtcircuits, derivacions a terra), bobinats,
consums, factor de potència a plena càrrega i redacció de l'informe
corresponent (P - 98)

505,65 1,000 505,65

4 JZ128313 U Jornada de control a fàbrica de grups motobomba amb supervisió del
control de producció, incloent: corbes cabal/alçada, corbes
cabal/potència, corbes cabal/rendiment, proves de funcionament a
fàbrica i redació de l'informe corresponent (P - 97)

505,65 1,000 505,65

5 JZ113G20 U Jornada per a prova de funcionament en obra amb verificació del punt
de funcionament dels grups motobomba, incloent redacció de l'informe
corresponent (P - 90)

505,65 2,000 1.011,30

6 JNV11311 U Prova hidrostàtica d'una bomba segons la norma DIN 1911 II, incloent:
mesura de cabals, pressions, potències i rendiments (P - 89)

254,73 1,000 254,73

TOTAL Activitat 01.02.04.01 2.783,71

Obra 01 Pressupost PCQ

Capítol 02 ESTACIÓ DE BOMBAMENT

Obra Elemental 05 URBANITZACIÓ

1 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE-EN 13043 (P - 9)

30,37 3,000 91,11

2 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 73)

36,25 2,000 72,50

3 JA11SM0M U Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció,
segons la norma UNE_EN 10-218-1 (P - 76)

33,88 2,000 67,76

4 JA11TM0N U Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb
determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la
norma UNE_EN 10223 (P - 77)

28,08 2,000 56,16

5 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE_EN 933-1 1998 (P - 2)

26,46 4,000 105,84

6 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 59)

14,98 0,000 0,00

7 J030SB0V U Determinació de l'adhesivitat amb un lligant bituminós en presència
d'aigua d'una mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses,
segons la norma NLT 166-92 (P - 8)

57,27 1,000 57,27

8 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 57)

26,69 0,000 0,00

9 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 10)

80,21 1,000 80,21

10 J030U020 U Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid
granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 11)

28,54 1,000 28,54

11 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma NLT 149
(P - 30)

70,64 2,000 141,28

12 J055230B U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 137 (P - 39)

33,86 2,000 67,72

13 J055A209 U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic,
segons la norma NLT 181 (P - 42)

51,78 1,000 51,78

euros
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14 J055F30F U Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra
d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194 (P - 43)

30,92 2,000 61,84

15 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat
segons la norma UNE-EN 933-3 (P - 7)

37,09 1,000 37,09

16 J03H3L03 U Determinació de la humitat total per assecatge d'una mostra de
granulat, segons la norma NLT 359 (P - 38)

7,48 2,000 14,96

17 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
53)

106,83 4,000 427,32

18 J031830J U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut
d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1097-6 (P - 12)

52,35 2,000 104,70

19 J0329208 U Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per
a elaborar formigons, segons la norma UNE_EN 1097-2-99 (P - 20)

80,21 2,000 160,42

20 J0328207 U Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut
d'aigua d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la
norma UNE-EN 1097-6 (P - 19)

52,35 2,000 104,70

21 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 25)

33,50 1,000 33,50

22 J89X6602 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no
destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 72)

42,72 2,000 85,44

23 J055H102 U Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P - 45)

68,48 2,000 136,96

24 J032C20C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o
sulfat magnèsic d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE_EN 1367-2 1999 (P - 21)

109,80 2,000 219,60

25 J0323202 U Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava
per a elaborar formigons, segons la norma UNE 7-134-58 (P - 17)

45,15 2,000 90,30

26 J031C30C U Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o
sulfat magnèsic d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE_EN 1367-2 1999 (P - 13)

109,80 2,000 219,60

27 J031H30H U Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 83-115-89
experimental (P - 16)

110,93 2,000 221,86

28 J031F30F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE  933-8 (P - 15)

20,85 2,000 41,70

29 J031E30E U Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE_EN 1744-1 1999 (P - 14)

28,12 2,000 56,24

30 J060K10R U Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un
formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-8 (P - 54)

414,39 2,000 828,78

31 J0327206 U Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 933-4 (P - 18)

48,69 2,000 97,38

32 J030F10A U Deteminació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN
1744-1 (P - 6)

154,54 2,000 309,08

33 J030BL0Z U Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i alcali-carbonat
d'una mostra de granulat, segons la norma UNE 146-507 (1) i (2) (P -
5)

157,85 2,000 315,70

34 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1744-1 (P - 4)

157,75 2,000 315,50

35 J0305103 U Determinació del contingut de fins d'una mostra de granulat per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 3)

21,77 2,000 43,54

36 J0302101 U Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE
7-133-58 (P - 1)

24,95 2,000 49,90

euros
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37 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 33)

10,66 1,000 10,66

38 J9H1J10M U Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata,
d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 74)

50,22 3,000 150,66

39 J9V11101 U Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la
norma NLT 175 (P - 75)

22,49 1,000 22,49

40 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 23)

26,46 1,000 26,46

41 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 95) 505,65 0,000 0,00
42 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la

norma NLT 113 (P - 27)
20,85 1,000 20,85

43 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 28)

59,84 1,000 59,84

44 J03DU020 U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 172 (P - 37)

30,37 1,000 30,37

45 J056D30G U Determinació del residu per evaporació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 147 (P - 51)

34,73 1,000 34,73

46 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 34)

12,66 5,000 63,30

47 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 35)

115,91 1,000 115,91

48 J03DU010 U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 36)

37,09 1,000 37,09

49 J0559138 U Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-126/84 (P -
41)

87,04 1,000 87,04

50 J0566707 U Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur
càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma
NLT 141 (P - 49)

47,76 1,000 47,76

51 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1  (P - 58)

39,35 0,000 0,00

52 J0567708 U Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una
mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144 (P -
50)

65,07 1,000 65,07

53 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 44)

68,48 1,000 68,48

54 J0563304 U Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 46)

45,27 1,000 45,27

55 J0564305 U Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la
norma NLT 140 (P - 47)

43,66 1,000 43,66

56 J0565306 U Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la
norma NLT 142 (P - 48)

33,20 1,000 33,20

57 J0557206 U Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de
betum asfàltic, segons la norma NLT 130 (P - 40)

88,44 1,000 88,44

TOTAL Obra Elemental 01.02.05 5.847,56

Obra 01 Pressupost PCQ

Capítol 03 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Obra Elemental 03 AUTOMATITZACIÓ I CONTROL

Activitat 02 INSTRUMENTACIÓ

1 JZ113LD0 U Jornada d'inspecció i calibració dels nivells analògics un cop
instal·lades (P - 91)

505,65 1,000 505,65

euros
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2 JZ113LE0 U Jornada d'inspecció i calibració presostats un cop instal·lats (P - 92) 505,65 1,000 505,65

TOTAL Activitat 01.03.03.02 1.011,30

Obra 01 Pressupost PCQ

Capítol 04 XARXA DE REG ZONA 1

Obra Elemental 01 MOVIMENT DE TERRES

1 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 31)

35,72 1,000 35,72

2 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 22)

26,46 1,000 26,46

3 J03D3203 U Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0.080
UNE d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7-135-58 o NLT
152-89 (P - 24)

16,48 1,000 16,48

4 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 25)

33,50 1,000 33,50

5 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 28)

59,84 1,000 59,84

6 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 29)

100,94 1,000 100,94

7 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 32)

32,54 1,000 32,54

8 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 34)

12,66 50,000 633,00

TOTAL Obra Elemental 01.04.01 938,48

Obra 01 Pressupost PCQ

Capítol 04 XARXA DE REG ZONA 1

Obra Elemental 03 CANONADES

1 JFA19G01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic
de diàmetre comprès entre 1000 i 1500 mm, segons plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT (P - 82)

433,24 1,000 433,24

2 JFV2140C U Prova de funcionament d'una xarxa d'abastament, segons
UNE-EN-805 (P - 88)

1.365,98 1,000 1.365,98

3 JFA19C01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic
de 400 mm de diàmetre, com a màxim, segons plec de prescripcions
tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT
(P - 78)

177,47 1,000 177,47

4 JFA19D01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic
de diàmetre comprès entre 400 i 600 mm, segons plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT (P - 79)

221,81 1,000 221,81

5 JFA19F01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic
de diàmetre comprès entre 800 i 1000 mm, segons plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT (P - 81)

346,59 1,000 346,59

6 JFA1G301 U Assaig de ruptura a pressió hidràulica interior d'un tub de material
plàstic, segons el plec de prescripcions tècniques generals per a
canonades d'abastament d'aigua (P - 83)

259,00 1,000 259,00

euros
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7 JFA1H301 U Assaig d'estanquitat d'un tub de material plàstic, segons el plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua (P - 84)

284,90 1,000 284,90

8 JFA1H401 U Assaig d'estanquitat del conjunt format per dos troços de tub units pel
junt corresponent, segons el plec de prescripcions tècniques generals
per a canonades d'abastament d'aigua (P - 85)

440,30 1,000 440,30

9 JFG15000 U Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub, amb
determinació del diàmetre interior, longitud, gruix i desviació màxima
respecte la generatriu (P - 86)

56,25 1,000 56,25

10 JFG16000 U Inspecció visual de l'aspecte general d'un tub  (P - 87) 25,90 1,000 25,90
11 JZ114E10 U Jornada d'inspector per a proves d'estanqueitat i pressió en trams de

xarxes de tuberies (P - 94)
505,65 1,000 505,65

12 JFA19E01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic
de diàmetre comprès entre 600 i 800 mm, segons plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT (P - 80)

277,27 1,000 277,27

TOTAL Obra Elemental 01.04.03 4.394,36

Obra 01 Pressupost PCQ

Capítol 05 XARXA DE REG ZONA 2, 8 i 9

Obra Elemental 01 MOVIMENT DE TERRES

1 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 22)

26,46 1,000 26,46

2 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 34)

12,66 150,000 1.899,00

3 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 32)

32,54 1,000 32,54

4 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 31)

35,72 1,000 35,72

5 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 29)

100,94 1,000 100,94

6 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 28)

59,84 2,000 119,68

7 J03D3203 U Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0.080
UNE d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7-135-58 o NLT
152-89 (P - 24)

16,48 1,000 16,48

8 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 25)

33,50 1,000 33,50

TOTAL Obra Elemental 01.05.01 2.264,32

Obra 01 Pressupost PCQ

Capítol 05 XARXA DE REG ZONA 2, 8 i 9

Obra Elemental 03 CANONADES

1 JFG15000 U Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub, amb
determinació del diàmetre interior, longitud, gruix i desviació màxima
respecte la generatriu (P - 86)

56,25 1,000 56,25

2 JFA19D01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic
de diàmetre comprès entre 400 i 600 mm, segons plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament

221,81 1,000 221,81

euros
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d'aigua del MOPT (P - 79)
3 JZ114E10 U Jornada d'inspector per a proves d'estanqueitat i pressió en trams de

xarxes de tuberies (P - 94)
505,65 1,000 505,65

4 JFG16000 U Inspecció visual de l'aspecte general d'un tub  (P - 87) 25,90 1,000 25,90
5 JFA1H401 U Assaig d'estanquitat del conjunt format per dos troços de tub units pel

junt corresponent, segons el plec de prescripcions tècniques generals
per a canonades d'abastament d'aigua (P - 85)

440,30 1,000 440,30

6 JFA1H301 U Assaig d'estanquitat d'un tub de material plàstic, segons el plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua (P - 84)

284,90 1,000 284,90

7 JFA1G301 U Assaig de ruptura a pressió hidràulica interior d'un tub de material
plàstic, segons el plec de prescripcions tècniques generals per a
canonades d'abastament d'aigua (P - 83)

259,00 1,000 259,00

8 JFA19G01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic
de diàmetre comprès entre 1000 i 1500 mm, segons plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT (P - 82)

433,24 1,000 433,24

9 JFA19E01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic
de diàmetre comprès entre 600 i 800 mm, segons plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT (P - 80)

277,27 1,000 277,27

10 JFA19C01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic
de 400 mm de diàmetre, com a màxim, segons plec de prescripcions
tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT
(P - 78)

177,47 1,000 177,47

11 JFV2140C U Prova de funcionament d'una xarxa d'abastament, segons
UNE-EN-805 (P - 88)

1.365,98 1,000 1.365,98

12 JFA19F01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic
de diàmetre comprès entre 800 i 1000 mm, segons plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT (P - 81)

346,59 1,000 346,59

TOTAL Obra Elemental 01.05.03 4.394,36

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 17/06/12 Pàg.: 1

NIVELL 4: Activitat Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Activitat 01.02.02.02  ARMATS 81,02
Activitat 01.02.02.03  PILOTS 1.990,82
Activitat 01.02.02.07  CASETA EQUIPS ELÈCTRICS 2.739,93
Obra Elemental 01.02.02  OBRA CIVIL 4.811,77
Activitat 01.02.03.01  CALDERERIA 1.199,19
Activitat 01.02.03.02  VALVULERIA 1.011,30
Obra Elemental 01.02.03  CALDERERIA I VALVULERIA 2.210,49
Activitat 01.02.04.01  BOMBES 2.783,71
Obra Elemental 01.02.04  EQUIPS ELECTROMECÀNICS 2.783,71
Activitat 01.03.03.02  INSTRUMENTACIÓ 1.011,30
Obra Elemental 01.03.03  AUTOMATITZACIÓ I CONTROL 1.011,30
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10.817,27
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Obra Elemental Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra Elemental 01.02.01  MOVIMENT DE TERRES 376,96
Obra Elemental 01.02.02  OBRA CIVIL 4.811,77
Obra Elemental 01.02.03  CALDERERIA I VALVULERIA 2.210,49
Obra Elemental 01.02.04  EQUIPS ELECTROMECÀNICS 2.783,71
Obra Elemental 01.02.05  URBANITZACIÓ 5.847,56
Capítol 01.02  ESTACIÓ DE BOMBAMENT 16.030,49
Obra Elemental 01.03.03  AUTOMATITZACIÓ I CONTROL 1.011,30
Capítol 01.03  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 1.011,30
Obra Elemental 01.04.01  MOVIMENT DE TERRES 938,48
Obra Elemental 01.04.03  CANONADES 4.394,36
Capítol 01.04  XARXA DE REG ZONA 1 5.332,84
Obra Elemental 01.05.01  MOVIMENT DE TERRES 2.264,32
Obra Elemental 01.05.03  CANONADES 4.394,36
Capítol 01.05  XARXA DE REG ZONA 2, 8 i 9 6.658,68
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

29.033,31
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.02  ESTACIÓ DE BOMBAMENT 16.030,49
Capítol 01.03  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 1.011,30
Capítol 01.04  XARXA DE REG ZONA 1 5.332,84
Capítol 01.05  XARXA DE REG ZONA 2, 8 i 9 6.658,68
Obra 01 Pressupost PCQ 29.033,31
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

29.033,31
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PCQ 29.033,31

29.033,31

euros
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euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 29.033,31

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 29.033,31

18 % IVA SOBRE 29.033,31................................................................................................ 5.226,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 34.259,31

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

trenta-quatre mil dos-cents cinquanta-nou euros amb trenta-un centims
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1. INTRODUCCIÓ 
 

El  juny  de  2002,  amb  l’objectiu  d’aconseguir  un  ús  més  eficient  de  l’aigua  i 
independitzar les funcions que actualment desenvolupa el Rec, drenatge de les aigües 
subterrànies  i  superficials,  canal  de  regadiu  i  llera  del  riu  Daró,  el  “Departament 
d’Agricultura,  Ramaderia  i  Pesca  de  la  Generalitat  de  Catalunya“  va  elaborar  l’ 
“INFORME PREVI PER AL REVESTIMENT DEL REC DEL MOLÍ DE PALS”, on a partir dels 
antecedents  i el  condicionants existents  s’apuntaven diferents  solucions alternatives 
per a cadascun dels trams del Rec del Molí de Pals. 

Seguir  amb  la  gestió  actual,  tenint en  compte  l’estat de  la  xarxa  secundària de  reg, 
comporta una sèrie de problemàtiques com les que s’enumeren a continuació: 

 
•Pèrdues d’aigua a causa de  la  filtració en el  transport de  l’aigua a  través de  les 

sèquies de terra existents. 
•Eficiència molt baixa en el transport de l’aigua des de la sèquia principal fins a peu 

de parcel∙la. 
•Gestió complexa que comporten uns elevats costos de manteniment. 
•Falta d’uniformitat de l’aplicació de l’aigua, especialment en parcel∙les. 
•Dificultats per aplicar petites quantitats d’aigua i de manera freqüent. 
•Dificultat d’automatització. 

 

És degut a aquesta situació que és necessari procedir al condicionament i millora de la 
xarxa de distribució de l’aigua de reg, ja que implica un augment de l’eficiència d’un bé 
escàs com és  l’aigua. Continuar amb  la situació actual, com a alternativa 0, no és una 
solució sostenible per horitzons futurs. 

 
 

2. CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE 
El reg del Molí de Pals és un canal existent de terra que deriva de les aigues del riu ter 
en el  seu Marge dret dins dels  termes municipals de   Pals,  Fontanilles, Torroella de 
Montgrí, Palau‐Sator, Serra de Daró i Ullastret.  

El canals secundaris o regs mestres són majoritàriament de  terres exceptuant alguns 
petits trams que estan canalitzats en tubs de formigó o bé revestits. Les comportes no 
són estanques. Els canals de terra presenten problemes de pèrdues d’aigua a causa de 
la  filtració,  l’evaporació  i  una molt mala  gestió  i  comporten  uns  elevats  costos  de 
manteniment. 
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2.1 PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES ACTUALS DEL REG 
 

La  comunitat  de  regants  del  Molí  de  Pals  té  un  sistema  de  reg  tradicional  per 
inundació. Les parcel∙les es caracteritzen per tenir un pendent molt baix, així com estar 
aquestas en general a una cota per sota de la de les sèquies existents, el que obliga a 
realitzar bombaments per regar dites parcel∙les. 

 
 
 

3. ESTUDI DEL MEDI 
 

Per a dur a terme el projecte d’una manera compatible medi ambientalment i amb el 
manteniment  dels  recursos  naturals  existents,  es  molt  important  el  coneixement 
complet de l’estat inicial de l’entorn. 

Les dades obtingudes  tras estudiar  l’estat  inicial d’aquest permetran  caracteritzar  la 
situació  inicial  de  la  zona,  de manera  que  amb  posterioritat  es  podran  avaluar  els 
impactes  que  probablement  hagi  de  suportar  el medi  pel  fet  de  la  implantació  del 
projecte,  i  s’adoptaran,  si  són  necessàries,  les mesures  atenuadores  que  permetin 
minimitzar las possibles afeccions. 

 

3.1 Situació geogràfica i característiques generals. 
 

La Comunitat de Regants del Rec del Molí de Pals es troba dins de  la comarca agrària 
del  Baix  Empordà  a  la  província  de  Girona  i  l’ambit  d’estudi  inclou  sectors  de  set 
termes municipals:Fontanilles, Gualta,  Palau‐Sator,  Pals,  Serra  de Daró,  Torroella  de 
Montgrí i Ullastret.  

Des del punt de vista de  la vegetació,  la zona estudiada es troba en territori ruscínic. 
Des  del  punt  de  vista  natural,  la  zona  d’estudi  està  inclosa  dins  la  Plana  Litoral 
Empordanesa. 

Aquesta infraestructura permetrà reduir les pèrdues d’aigua per infiltració. 

A Europa hi ha tres grans regions biogeogràfiques:  la bòreo‐alpina,  la euro‐siberiana  i 
la mediterrània. La zona d’estudi es situa a la regió mediterrània, de bosc de fulla dura, 
tot  l’any  verd  i  de  les màquies  i  erms  naturals.  Dins  d’aquesta  regió,  pertany  a  la 
província boreomediterrània o país dels alzinars. 

A Catalunya  l’orografia es molt variada  i generalment accidentada. Es  troben quatre 
unitats  orogràfiques:  Pirineus,  la  Serralada  Transversal,  la  Depressió  Central  i  el 
Sistema Mediterrani. La zona en la qual es realitza l’estudi del medi correspon al secotr 
llevantí de la Serralada Transversal (Plana d’Empordà) 
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La comarca del Baix Empordà ocupa una superficie de 700 km2. Limita a  l’est amb el 
mar Mediterrany, al N amb l’alt Empordà, a ponent i SW amb el Gironès i al S amb la 
Selva. El litoral del Baix Empordà configura el sector central de la Costa Brava i s’estèn 
des de  la cala Montgó al N, fins a  la cala Vallpresona al S. La divisòria de tramuntana 
del Baix empordà am l’Alt Empordà va des de la cala Montgó vers ponent pels repeus 
més septentrionals del massís del Montgrí, trvessa  la plana situada entre  les conques 
del Ter i del fluià i segueix per la serra de Valldavià, que constitueix l’interfluvie entre 
aquets dos rius i continua fins al trifini entre els termes de Vilopriu, Saus i Viladasens. 

 

El Terraprim és un espai de serres i pujols de poca elevació, entre el Ter i el Fluvià, que 
enllaça amb la serra de Valldavià o de Sant Grau. És una unitat de relleu i de paisatge 
on les terres planes moren d’una manera poc perceptible i no creen cap separació ben 
clara. Per marcar la divisió entre els dos empordans es prengué com a fites el Montgrí i 
aquestes serres, es a dir, la partió d’aigues entre el Fluvià (al N), i el Ter (al Sud). 

 

A  l’àmbit  d’estudi  el  grau  d’antropització  del  paisatge  és  intens  però manté  encara 
valors naturals d’interés. 

 

La xarxa principal de carreteres està formada per la C‐66, C‐31 i C‐252. La C‐31 es l’eix 
de comunicacions més  important, el qual uneix Pals amb Torroella de Montgrí,  i del 
qual surten la resta de carreteres provincials i camins d’accés a finques. La C‐31 està en 
estat de desdoblament per convertir‐se en autovia. A la zona d’estudi hi ha amés una 
sèrie de carreteres provincials GI‐643, GI‐651, GIV‐6502 i GI‐644. La situació exacta de 
les zones d’actuació es pot veure al plànol xx. 

S’estableixen  diferents  tipus  de  preses  d’aigua  del  Rec  del  Molí  de  Pals  des  de 
bombaments directes del canal a derivacions mitjançant sèquies en formigó o terres, 
passant per sistemes de canonades soterrades i una combinació de tots els anterior pel 
reg de les finques. 

Els límits actuals de la Zona Regable son: 

- Al Nord, el riu Ter. 

- Al Sud la Bisbal d’Empordà, Follarac, Torrent, Regencós, Begur i la cota 20. 

- A l’Est el mar Mediterrani, la Gola de Ter i Basses d’en coll. 

- A l’Oest Ullamort, Parvalà, Corçà i la cota 20.  
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3.2 MEDI FÍSIC 
 

3.2.1 Climatologia 
 

La  Comunitat  de  Regants  del  Rec  del Molí  de  Pals  presenta  un  clima Mediterrani 
marítim,   segons  la classificació climàtica de Papadakis, amb un  tipus d’hivern Citrus 
(Ci). 

Per a la obtenció de les dades de precipitació i temperatura s’han cercat les dades de 
l’observatori de Mas Badia, el més proper a la zona d’estudi que presentava la sèrie de 
registres entre els anys 1989 i 2007 més complerta. La pluviometria mitja anual es de 
661 mm.  

El tipus d’estiu es determina en funció de la durada del període lliure de gelades i de la 
temperatura mitjana de les mitges de les màximes dels mesos més càlids, pel que pel 
conjunt de la zona hi ha un estiu tipus Arròs (O). 

De la combinació del tipus d’hivern i tipus de estiu s’obté el règim tèrmic anual que per 
a la zona es marítim càlid (MA).  

El règim d’humitat es defineix per la durada, intensitat i situació en el cicle anual dels 
períodes  de  sequera.  Amés,  es  fa  servir  l’índex  de  pluja  de  rentat,  resultat  de  la 
acumulació de  les diferències entre  la pluviometria  i  la evapotranspiració dels mesos 
humits,  i  l’índex  de  humitat  que  s’obté  dividint  la  pluviometria  anual  per  la  evapo‐
transpiració anual. Per a la zona d’estudi es dona un règim de humitat Mediterrani sec 
(Me). 

El tipus climàtic resultant per a la zona es Mediterrani marítim. 

Per aquest motiu,  la zona es classifica agroclimàticament com del tipus Citrus, Arròs, 
Mediterrani  marítim,  segons  es  pot  comprovar  a  la  publicació  Caracterització 
agroclimàtica de la província de Girona de  la Direcció General de  la Producció Agrària 
del MAPA. 

 



Annex A013 Annex ambiental 
 

 

Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals. TM 
 Serra de Daró 

Pàgina 6 

T (Cº)

0

5

10

15

20

25

Gen
er

Feb
rer

Març Abri
l

Maig
Ju

ny
Ju

lio
l

Ago
st

Sete
mbre

Octu
bre

Nov
em

bre

Des
em

bre

 

Temperatura mitjana mensual. Dades de l’estació de Mas Badia 
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Precipitació mensual. Dades de l’estació de Mas Badia. 

 

Per a determinar  l’existència  i durada dels períodes secs s’ha presentat un diagrama 
ombrotèrmic situant en abscisses els mesos de l’any i en ordenades les temperatures i 
les precipitacions mitjanes mensuals. Es defineixen els períodes secs com aquells que 
compleixen que la precipitació es inferior al doble de la temperatura. 

El període sec comprén els mesos de  juny,  juliol  i agost. El més de  juliol es presenta 
com el més sec. 
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T (Cº) P (mm)

T (Cº) 7,3 8,2 11 13,1 17,1 20,8 23,2 23,2 19,6 15,8 11 7,9

P (mm) 58,1 46 34,9 68,1 53,2 39 27,5 38,2 67,1 95,2 64,5 69,2

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

 

Dades mensuals de temperatura i precipitació mitjana. Font: Servei Meteorològic de Catalunya 

 

Per  a  les  dades  de  la  evapotranspiració  també  s’han  fet  servir  les  dades  de 
l’observatori de Mas Badia, a 10 km al Nord de la zona d’estudi, localitzat a la mateixa 
vall fluvial. La llista dels anys disponibles es de 1989 a 2007. Segons aquestes dades la 
evapotranspiració de referència mitjana anual es de 809 mm. 

  Eto (mm/dia)  Eto (mm/mes) 

Gener  0,7  21,3 

Febrer  1,1  31,4 

Març  1,9  59,7 

Abril  2,6  77,8 

Maig  3,3  100,9 

Juny  3,9  117,2 

Juliol  4,2  129,6 

Agost  3,6  113 

Setembre  2,4  71,3 

Octubre  1,4  43,4 

Novembre  0,8  25 

Desembre  0,6  18 
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Les característiques  fonamentals d’un clima segons  J. Papadakis son el  règim  tèrmic, 
com a síntesi d’un tipus d’hivern i d’un tipus d’estiu, i el règim d’humitat. 

L’índex de potencialitat agrícola (L turc) en secà pren el valor 20 i en regadiu 45. 

Per  tal  d’establir  el  tipus  d’hivern,  la  classificació  de  Papadakis  es  basa  en  la 
temperatura  mitjana  de  les  mínimes  absolutes  del  mes  més  fred,  la  temperatura 
mitjana de les mínimes del mes més fred i la temperatura mitjana de les màximes del 
mes més fred, resultant per a la zona d’estudi un hivern Citrus (Ci). 

 

3.2.2 Hidrogeologia 
 

Hidrogeologicament  el  sector  objecte  del  Projecte  pertany  a  la  Conca  del  Pirineu 
Oriental, i forma part del Subsistema Baix Ter. 
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Plànol 7: Mapa d’Àrees hidrogeològiques de Catalunya (1:250.000). Font: Institut Geològic de Catalunya. 

 

El  Subsistema  Baix  Ter,  sistema  aqüífer  de  aproximadament  200  km2  de  superfície  
total,  compren  l’àrea  de  la  desembocadura  del  riu  Ter,  desenvolupada  al  marge  
meridional de la depressió de l’Empordá, entre els massissos de Montgrí i les Gavarres, 
a més a més de  l’al∙luvial del  riu aigües avall del  complex d’embassaments de  Sau–
Busqueda‐Pasteral. 

 

Es troba connectat lateralment amb la depressió de la Selva, al llarg d’un curt tram en 
el que el riu penetra en  la mateixa,  i amb el subsistema Fluviá‐Muga, a través de una 
antiga llera del riu Ter. 

En el seu sector coster es complica per  la presència d’aqüífers calcaris del Massís de 
Montgrí y de las calcàries de Girona. 

Els  materials  al∙luvials  del  Ter  formen  generalment  un  aqüífer  únic  directament 
connectat amb el riu al llarg de tot el seu recorregut. 

A l’àrea costera la irregularitat de les intercalacions detrítiques grolleres a la massa de 
llims i fangs predominants dona major complexitat al conjunt, interpretat generalment 
com un sistema aqüífer doble. 
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3.3 EL MEDI BIÒTIC 
 

3.3.1 Vegetació 
 

3.3.1.1 La vegetació potencial 
 

Es tracta de la vegetació que existiria sense factors pertorbadors i en unes condicions 
determinades.  La  vegetació  potencial  d’aquesta  zona  es  correspondria  amb  l’alzinar 
amb marfull.  La  plana  empordanesa  correspon  a  la  zona  de  l’alzinar  litoral  o  amb 
marull  (Quercetum  ilicis  galloprovinciale).  Actualment  però,  la  terra  és  –
majoritariament‐  dedicada  a  la  agricultura:  conreu  de  cereals  d’hivern.  Es  donan 
frequentement  claps de  vegetació  zonal  a  l’entremig dels  camps,  amb boscos de pi 
blanc,  garrigues  i brolles. A  les  fondalades hi ha bardissa  amb espinavessa  (Paliurus 
spina‐christi), típica a l’Empordà. Una gran part de les zones cobertes ara per aquesta, 
serien antigament rouredes –vessants obacs‐ o omedes –a les terres més humides‐. 
 

Una part important de la plana té la capa freática molt superficial. La vegetació natural 
aqui és el bosc caducifoli dominat per l’àlber (Populus a.), l’om (Ulmus m.), el freixe de 
fulla  petita  (Fraxinus  a.)  i,  en  alguns  punts,  el  vern  (Alnus  g.),  així  com  espècies  de 
salzes (Salix sp.). degut a l’antropització aquest bosc de rivera ha quedat dràsticament 
reduit. 

 

El curs fluvial del riu Daró a la zona d’estudi conforma la vegetació de ribera pitenical: 
alberedes,  vernedes,  salzedes,  omedes  i  tamarigars.  S’afavoreix  el  creixement  de 
vegetació  lacustre  i  dulciaquicola:  canyissars,  jonqueres,  creixenars,  herbassars 
subaquàtics i poblaments de llenties d’aigua. 

 

• Comunitats de ribera 

A  la  zona d’estudi, el curs del  riu Daró és  força notable  i per  tant  les comunitats de 
ribera  són  prou  importants.  Els  boscos  de  ribera  (Populetalia  albae)  potencialment 
presents  a  la  zona d’estudi  estan  formats per una  albereda  típica  (Vinco‐Populetum 
albae),  la  verneda  amb  consolda  (Lamio‐Alnetum  glutinosae),  la  salzeda  de  sarga 
(Saponario‐Salicetum  purpurae),  l’omeda  amb  mill  gruà  (Lithospermo‐Ulmetum 
minoris) i el tamarigar (Tamaricetum canariensis). 

 

Es troba l’albereda típica o litoral (Vinco‐Populetum albae). A l’estrat arbori (10‐20 m) 
creix  l’àlber  (Populus  alba),  el  freixe  de  fulla  estreta  (Fraxinus  angustifolia)  i  l’om 
(Ulmus  minor).  A  l’estrat  arbustiu  i  lianoide  destaquen  l’arç  blanc  (Crataegus 
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monogyna),  el  roldor  (Coriaria  myrtifolia)  i  l’esbarzer  (Rubus  ulmifolius).  Com  a 
elements  herbacis  i  lianoide  repent  es  troba  la  vinca  (Vinca  diformis),  la  sarriassa 
(Arum  italicum),  el  fenàs  boscà  (Bracypodium  sylvaticum),  la  lleteresa  de  bosc 
(Euphobia  amygdaloides),  l’heura  (Hedera  helix)  i  la  vidalba  (Clematis  vitalba)  que 
s’enfila  per  sobre  les  capçades  per  a  estendre  els  seus  fruits  provistos  d’una  ala 
plomosa. 

 

L’albereda  es  composa  de  l’àlber  i  la  vinca.  Es  troben  espècies  introduïdes  com  el 
plàtan  (Platanus  orientalis),  la  noguera  (Juglans  regia),  la  carolina  (Populus  x 
canadensis) i el pollancre (Populus nigra). 

 

Al  curs  del  Daró,  es  presenta  una  vegetació  arbòria  de  ribera  en  general  be 
conservada, tot i que les diverses comunitats potencialment presents no mostren una 
entitat notable. Es poden trobar salzes (Salix alba), xops (Populus nigra i Populus sp.), 
àlbers  (Populus  alba)  –molt  escassos‐,  verns  (Alnus  glutinosa),  freixes  (Fraxinus 
angustifolia), oms (Ulmus minor), tamarius (Tamarix sp.), plàtans (Platanus orientalis), 
etc. que guarneixen el curs del Daró. 

 

Consultades  les dades sobre arbres monumentals de Catalunya, s’ha constatat que a 
l’àmbit d’estudi no n’hi ha cap de catalogat. Tanmateix, no hi ha cap arbre d’interès 
local o comarcal. 

 

La  flora  de  la  zona  d’estudi  correspon  a  la  de  la  regió  mediterrània,  província 
boreomediterrània. D’altra banda la zona d’estudi està inclosa en el territori fisiogràfic 
ruscínic, que inclou les planes del Roselló i de l’Empordà, i que en general té un clima 
mediterrani marítim, ventós, d’hivern relativament fred i estiu, més aviat sec. 

 

A  la zona d’estudi no s’ha detectat cap espècie protegida però  les següents espècies 
podrien estar‐hi presents: 

 

1. Euphorbia palustris és una espècie molt rara, protegida, en perill i no endèmica que 
creix als 

herbssas humits de les contrades mediterrànies marítimes, assolint els 100 msnm. 

2.  La  viudeta  (Iberis  linifolia  dunalii)  és  una  espècie  protegida,  sota  feble  risc  (poc 
preocupant). 

És un endemismes exclusius de Catalunya que creix a les brolles i pradells silicis (també 

calcaris) de contrades mediterrànies plujoses del territori ruscínic i catalanídic. 
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3.  Limonium  echioides  és  una  planta  protegida,  no  endèmica,  que  creix  als  pradells 
terofítics 

de les contrades mediterrànies. 

4. Salvinia natans és una espècie molt  rara  i protegida, que creix en aigües quietes  i 
camps 

d’arròs de contrades mediterrànies marítimes del territori ruscínic. 

 

3.3.1.2 La vegetació existent 
 

La  zona  d’estudi  és  predominantment  agrícola  i  dibuixa  un mosaic  de  plantacions 
arbrades i conreus herbacis que pràcticament no deixen espai pel desenvolupament de 
la vegetació natural i potencial que li correspondria de forma espontània. 

Dins  aquest  mosaic  agrícola  es  destaquen  les  plantacions  arbrades,  bàsicament 
arbredes  de  pollancres  per  aprofitament  de  la  fusta  i  vivers  d’espècies  llenyoses 
ornamentals plantades a alta densitat. 

Els  conreus  herbacis,  principalment  cereals  d’hivern  i  blat  de  moro  també  hi  són 
presents  a  la  zona  d’estudi  tot  i  que  no  tant  com  les  arbredes  i  els  vivers.  També 
s’observen  algunes  plantacions  de  fruiters.  Concretant  en  el  que  és  estrictament  la 
zona d’actuació, és a dir, en els canals de reg a revestir o a canalitzar, val a dir que no 
s’ha  observat  cap  comunitat  vegetal  específica  que  estigui  associada  a  aquest  regs, 
com  podrien  ser  espècies  associades  a  cursos  d’aigua  o  ambients  aquàtics.  Les 
comunitats vegetals observades, que actualment són majoritàriament de terra, estan 
formats  per  una  composició  d’espècies  herbàcies  ruderals.  Cal  tenir  present  que  la 
circulació d’aigua per aquests canals de terra no és constant en el decurs de l’any, sinó 
que  es  limita  als mesos  que  comprenen  la  temporada  de  reg.  També  cal  tenir  en 
compte que les tasques de manteniment d’aquests canals de terres, amb esbrossades 
periòdiques,  dificulten  la  consolidació  de  qualsevol  tipus  de  vegetació  arbòria  i 
arbustiva  i per  tant, es pot dir que  la vegetació que  s’hi desenvolupa és bàsicament 
herbàcia. 

El  fet de que  l’aigua d’aquests canals no sigui constant  i que mai arribi a estancar‐se 
impedeix el desenvolupament d’una flora associada a cursos d’aigua. Per aquesta raó 
les plantes que  trobem  associades  a  aquests  regs  siguin  les mateixes que es poden 
trobar associades a qualsevol altre marge o cuneta on circula aigua d’escorrentia. Per 
tot  això,  les espècies  vegetals observades  als  costats dels  canals de  reg  careixen de 
valor ambiental. 

Algunes  de  les  espècies  observades  són  la  dent  de  lleó  (Taraxacum  officinale), 
lletereses  (Euphorbia sp.), bossa de pastor  (Capsella bursa‐pastoris),  ranuncle blanc  i 
groc  (Ranunculus  sp.), malva  (Malva  officinalis),  trèvol  (Trifloium  sp.),  ortiga  (Urtica 
dioica),  blets  punxents  (Amaranthus  retroflexus),  fumàries  (Fumaria  officinalis), 
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lletsons (Sonchus sp.) ... així com gramínies de diferents espècies típiques de vores de 
camins  (Ordeum  murinum.,  Cynodon  dactylon,  Poa  anua,  Setaria  sp.,  Bromus  sp, 
Festuca sp, etc). 

 

La vegetació arbòria natural és pràcticament inexistent. Bàsicament, a la zona d’estudi 
només hi ha camps de conreu i arbredes i la presència de vegetació arbòria natural es 
limita a alguns exemplars aïllats de freixe (Fraxinus angustifolia), figuera (Ficus carica) o 
d’alzina  (Quercus  ilex) que han crescut espontàniament en els marges dels camps. El 
mateix es pot dir de  la vegetació arbustiva, on només s’ha pogut desenvolupar en els 
pocs marges on no si han practicat esbrossades periòdiques  i a on han pogut créixer 
heures  (Hedera  helix),  esbarzers  (Rubus  ulmifolius),  arítjols  (Smilax  aspera),  évols  o 
matacans (Sambucus evulus), algun avellaner (Corylus avellana), etc. 

 

Finalment, es vol constatar que segons el Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació 
del Catàleg de  flora amenaçada de Catalunya, a  l’àrea d’estudi no hi ha cap espècie 
vegetal  inclosa  a  l’annex  1,  espècies  catalogades  com  “en  perill  d’extinció”,  ni  cap 
espècie inclosa a l’annex 2, espècies catalogades com “vulnerables”. 

 

3.3.2 Les comunitats animals 
 

L’àrea  objecte  d’estudi  està  bastant  antropitzada  i  mostra  consequentement,  una 
profunda modificació dels ecosistemes naturals. Així els originaris boscos d’alzines han 
segut ocupats per camps de conreus i dedificacions humanes. 

Els grans vertebrats han segut molt més afectats que els petits, degut a la seva major 
necessitat d’espai físic. 

A la zona del projecte predominen els ambients oberts formats per camps de conreu. 
També es donen zones forestals del bosc de ribera i el medi fluvial. 

3.3.2.1 Mamífers 

Els mamífers presents a la zona del projecte son els següents: 

Guineu (Vulpes vulpes), Mostela (Mustela nivalis),  Fagina (Martes foina), Teixó (Meles 
meles),  Turó  (Mustela putorius), Visó  americà  (Mustela  vison),  Llúdriga  (Lutra  lutra), 
Geneta  (Genetta  genetta),  Eriçó  fosc  (Erinaceus  europaeus),  Musaranya  vulgar 
(Crocidura  russula), Musaranya  nana  (Suncrus  etruscus),  Ratolí  de  bosc  (Apodemus 
sylvaticus),  Ratolí mediterrani  (Mus  spretus),  Talpó muntanyenc  (Microtu  agrestis), 
Talpó comú (Microtus duodecimcostatus), Rata traginera (Rattus rattus), Rata comuna 
(Rattus  norvegicus),  Ratolí  domèstic  (Mus  domesticus),  Senglar  (Sus  scrofa),  Llebre 
europea (Lepus europaeus), Conill (Oryctolagus cuniculus). 
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3.3.2.2 Aus 
Les  aus  presents  son  aus  de  boscos  de  rivera,  de  zones  obertes,  ocells  forestals  i 
espècies terrenejants a les zones de conreu: 

Ànec coll‐verd (Anas platyrhynchos), milà negre (Milvus migrans), Arpella vulgar (Circus 
aeruginousus),  Esparver  cendrós  (Circus  pygargus),  Esparver  vulgar  (accipiter  nisus), 
Aligot comú (Buteo buteo), Xoriguer comú (Falco tinnunculus), Falcó mostatxut (Falco 
subbuteo), Rasció  (Rallus aquaticus), Polla d’aigua  (Gallinula  chloropus), Martinet de 
nit  (Nycticorax nycticorax), Martinet blanc  (Egretta garzetta), Esplugabous  (Bubulcus 
ibis), Martinet menut (Ixobrichus minutus), Martinet ros (Ardeola ralloides), Agrò roig 
(Ardea  purpurea),  Bernat  pescaire  (Ardea  cinerea),  Torlit  (Burhinus  oedicnemus), 
Cames‐llargues  (Himantopus  himantopus), Mussol  comú  (Athene  noctua),  Xot  (Otus 
scops), Òliba (Tyto alba), Corriol petit (Charadrius dubius), Blauet (Alcedo atthis), Picot 
garser  petit  (Dendrocopos  minos),  Picot  vert  (Picus  viridis),  Picot  garser  gros 
(Dendrocopos  major),  casquet  (Sylvia  atricapilla),  mosquiter  pàl∙lid  (Phylloscopus 
bonelli),  perdiu  (Alectoris  rufa),  guatlla  (Coturnix  corurnix),  gafarró  (Serinus  serinus), 
esnornell vulgar i negre (Sturnus vulgaris i S. Unicolor), garsa (Pica pica). 

3.3.2.3 Herpetofauna 
A la zona del projecte poden trobar‐se amfibis i rèptils, con el vidriol (Anguis fragilis), el 
lludrió  llistat  (Chalcides  striatus),  la  serp  blanca  (Elaphne  scalaris),  la  serp  verda 
(Malpolon monspessulanus), la serp d’aigua (Natrix maura) i la serp de collaret (Natrix 
natrix),  catalogats  com  d’interès  especial  pel  Catàleg  Nacional  d’espècies 
Amenaçades). 

3.3.2.4 Fauna amfíbica 

No es gaire diversa, hi son presents però el tritó palmat (Triturus helveticus)  i el triót 
verd (t. Marmoratus). El gripau comú (Bufo bufo), el gripau corredor (Bufo calamita), el 
gripauet  (Pelodyteus  punctatus),  la  granota  verda  (Rana  perezi)  i  la  reineta  (Hyla 
meridionais). 

3.3.2.5 Ictiofauna. 
Les espècies presents son:  l’anguila  (Anguilla anguilla), el barb de muntanya  (Barbus 
meridionalis),  la  carpa  (Ciprinus  carpio),  el  barb  roig  (Phoxinus  phoxinus),  la  bagra 
(Squalius cephalus) i la bavosa de riu (Salaria fluviatilis). 

 

3.3.2.6 Invertebrats. 
 

La poca entitat dels regs en que es vol actuar, juntament amb l’estacionalitat de l’aigua 
que hi circula, que com ja s’ha 
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comentat amb anterioritat, ve condicionada per  la temporada de reg (de primavera a 
tardor), impedeix la presència d’alguns 

invertebrats  com  les  nàiades.  Altres  invertebrats,  com  els  crancs  de  riu  americans 
(Procambarus clarkii), es poden observar 

en els canals secundaris de la sèquia durant la temporada de reg. Es pensa que aquests 
colonitzen els canals secundaris des 

de la sèquia principal. 

Altres invertebrats, com moltes espècies d’insectes, poden aprofitar l’aigua dels canals 
de reg per a reproduir‐se, com pot 

succeir amb algunes espècies de coleòpters, mosquits, odonats (libèl∙lules), plecòpters, 
tricòpters o efímeres, de la mateixa 

manera que ho farien en torrents naturals si la qualitat de l’aigua és bona. La presència 
temporal d’aquests insectes és la que 

pot afavorir a l’atracció de la resta de fauna (amfibis o ocells insectívors). 

Altres invertebrats necessiten aigües estancades per desenvolupar‐se o per reproduir‐
se  i per això preferiran colonitzar els bassals que puguin quedar en els marges o en 
punts baixos dels camps de conreu després de les pluges o dels regs. 

 

 

3.3.3 Àrees  naturals  de  protecció  especial,  conservació,  fragilitat  o 
singularitat 

 

A la zona d’estudi hi ha diversos Hàbitats d’Interès Comunitari –HIC‐ segons la Directiva 
67/97/CE.  Tots  ells  són  herbassars  higròfils,  tant  de marges  i  vorades  com  de  l'alta 
muntanya (no prioritaris) i es concentren al sector SE de l’àmbit d’estudi. En la següent 
ortofoto es poden apreciar, en color rosa. 

 

La zona d’estudi no correspon a cap dels punts  identificats en el marc de  la Proposta 
de  directrius  estratègiques  per  al  manteniment  de  les  connexions  entre  espais 
protegits, elaborat pel Departament de Medi Ambient de  la Generalitat de Catalunya 
el 1999. 

 

La  instal∙lació  de  les  conduccions  d’aigua  anirà  paral∙lela  a  l’antic  llit  del  riu  Daró. 
Aquest riu té una funció de corredor biològic de caire territorial. Per aquest motiu serà 
necessari l’establiment de mesures correctores que permetessin el manteniment de la 
funcionalitat d’aquest espai natural per evitar qualsevol afectació a  la xarxa ecològica 
de la zona d’estudi i a les seves connexions. 
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3.4 PAISATGE 
 

Tenint  present  l’orografia  de  la  zona  d’estudi  i  la  vegetació  que  hi  ha  associada,  és 
d’esperar que antigament estigués coberta 

per un bosc mixt d’alzines i caducifolis de ribera, com a estatge intermig entre el bosc 
de ribera i el bosc mixt d’alzines típicament 

mediterrani,  on  els masos  i  nuclis  poblacionals  hi  desenvolupaven  la  seva  activitat 
agrícola i ramadera impedint que el bosc ho 

cobrís tot. 

A les zones més properes al riu Ter s’hi trobava un bosc de ribera consolidat format per 
verns amb herbàcies o arbustives 

típiques  de  zones  de  ribera.  Tot  i  així,  el  substrat  pedregós  del  riu  limitaria  la 
distribució d’aquesta comunitat, poc amant de sòls 

inestables, arraconant‐la a  les vores més consolidades  i amb bon gruix de sediments 
llimosos. Al seu lloc hi apareixeria la salzeda 

(Salicetum purpurae), que també trobaríem als sorrals, codolars  i  illes fluvials. El bosc 
de ribera es trobaria alimentat per les 

avingudes estacionals del riu que provocaven inundacions a les zones més planeres. 

A mesura que ens allunyéssim del  curs del  riu aniria guanyant  terreny  l’alzinar amb 
sotabosc típicament mediterrani en detriment 

de les espècies caducifòlies més típiques de zones de ribera. 

Actualment, les transformacions lligades amb l’augment poblacional han fet modificar 
notablement el paisatge, les extensions 

de  la  vegetació  de  ribera  i  de  la  superfície  forestal  que  ha  anat  disminuint 
progressivament donant  lloc a  l’edificació  (vivendes, serveis,  indústria  i xarxa viaria)  i 
l’agricultura.  

 

3.5 SENSIBILITAT DEL MEDI 
 

Amb els mapes de vegetació,  fauna, usos del sòl, superfície urbanitzada, carreteres  i 
rius es pot definir la sensibilitat del medi 

a la zona d’estudi davant les obres de millora i condicionament dels canals del reg del 
Molí de Pals. 

En base a l’estudi del medi s’ha dividit el territori segons la sensibilitat que presenta a 
les alteracions que les obres puguin 
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provocar. Es distingeixen  tres  tipus de sensibilitat del medi que poden ser molt alta, 
alta i mitjana. Aquestes són les 

sensibilitats que es troben a la zona d’estudi. 

Sensibilitat ambiental molt alta; és valor assignat a les zones incloses en els espais de 
la  Xarxa  Natura  2000  “Riberes  del  Baix  Ter”,  codi  ES5120010,  als  espais  PEIN,  els 
boscos de ribera i els Hàbitats d’Interès 

Comunitari prioritaris. 

Sensibilitat ambiental alta; és valor assignat a  les zones  forestals properes a  la zona 
d’estudi  formades per  freixenedes  i  alzinars no  incloses dins  els  espais  “Riberes del 
Baix Ter” i Hàbitats d’interès comunitari no prioritaris. 

Sensibilitat  ambiental mitjana;  és  valor  assignat  a  les  zones  agrícoles  de  conreus 
herbacis de regadiu, a zones de 

plantacions, principalment de pollancres i plàtans, i els vivers de plantes llenyoses. 

Sensibilitat ambiental baixa; és el valor assignat a zones amb activitat extractives. 
 
 

4. DESCRIPCIÓ D’ALTERNATIVES 

4.1 INTRODUCCIÓ I METODOLOGIA 
 

En  aquest  apartat  s’estudien  les  diferents  alternatives  del  projecte  i  s’analitza  la 
repercussió ambiental de cadascuna d’elles. 

En  aquest  cas,  s’inicia  una metodologia  ja  desenvolupada  que  ofereix  els  següents 
aspectes: 
• Descripció de les alternatives. 
• Caracterització de les alternatives segons els paràmetres d’avaluació. 

En el annex d’alternatievs del present projecte estan descrites es mateixes.. 

 

En  el  capítol  següent,  es  procedirà  a  descriure,  caracteritar  i  avaluar  els  impactes 
concrets de les alternatives plantejades. El procediment s’indica a continuació: 

 
•Identificar els impactes potencials del projecte. 
•Localitzar els impactes del projecte sobre el territori (ubicació i descripció). 
•Caracteritzar i valorar els diferents impactes. 
•Establir les mesures preventives i correctores per cadascun dels impactes. 
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A continuació es plantegen  les diferents alternatives per ser avaluades posteriorment 
des de la perspectiva ambiental. 

 

MEDI FÍSIC 

 

Sòls‐geomorfologia 

 
•Modificació del relleu puntual i morfologia del terreny. 
•Contaminació de sòls. 
•Erosió de sòls. 
•Pèrdues i canvis del recurs sòl. 

 

Hidrologia  

 
•Hidrologia superficial. 
•Hidrologia subterrània. 

 

Atmosfera 
•Ambient atmosfèric. 

 

Soroll i vibracions 

 
•Contaminació acústica i vibracions. 

 

MEDI BIÒTIC 

 

Vegetació 

 
•Vegetació. Eliminació vegetació. 

 

Fauna 

 
•Pertorbació o alteració de la fauna. 
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Paisatge 

 
•Alteració del paisatge. 

 

MEDI SOCIOECONÒMIC 

 

Socioeconòmic i cultural 

 
•Planejament urbanístic. 
•Xarxa de camins i vies d’accés. 
•Activitats econòmiques. 
•Patrimoni cultural. 

 

4.1.1 Criteris de valoració d’impactes 
 

Segons  transcripció  literal  del  text  de  la  normativa  ja  esmentada  amb  anterioritat, 
l’avaluació dels impactes respon a les següents definicions: 

 
Impacte  ambiental  compatible  ‐  Aquell  que  la  seva  recuperació  es  preveu 
immediata  una  cop  finalitzada  l’activitat  que  el  produeix,  i  no  necessita  de 
pràctiques protectores o correctores. 

 
Impacte ambiental moderat ‐ Aquell quina recuperació no precisa de pràctiques 
correctores  i/o  protectores  intensives,  encara  que  sí  d’un  cert  temps  per  a 
restablir les condicions ambientals inicials. 

 
Impacte ambiental sever ‐ Aquell en el que  la recuperació de  les condicions del 
medi exigeix l’adequació de mesures correctores o protectores, tot i això, amb 
aquestes mesures  la recuperació serà  lenta  i requerirà d’un període dilatat de 
temps. 

 
Impacte  ambiental  crític  ‐ Aquell que  té  com  a magnitud un  valor  superior  al 
llindar  acceptable.  Amb  aquest  es  produeix  una  pèrdua  permanent  de  la 
qualitat de les condicions ambientals, sense possibilitat de recuperació, ni amb 
mesures protectores o correctores. 
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A més a més d’aquestes categories establertes  s’han utilitzat categories  intermèdies 
valoració, obtenint‐se una graduació, per ordre de menor a major gravetat, que queda 
de la següent manera: 

 
Impacte COMPATIBLE 
Impacte COMPATIBLE/MODERAT 
Impacte MODERAT 
Impacte MODERAT/SEVER 
Impacte SEVER 
Impacte SEVER/CRÍTIC 
Impacte CRÍTIC 

 

A més a més d’aquestes categories d’impacte,  i de cara a  la valoració dels  impactes 
positius, s’han establert les següents definicions: 

 
Impacte  FAVORABLE:  Impacte positiu els efectes dels quals  sobre el medi  són 
difícilment  quantificables  en  unitats  mesurables,  ja  sigui  pel  seu  caràcter 
intangible o per verificar‐se els seus efectes a  llarg termini (superior a 5 anys). 
Contarà amb 2 nivells d’intensitat en la valoració quantitativa: Favorable i Molt 
Favorable. 

Impacte  BENEFICIÓS:  Impacte  positiu  els  efectes  del  qual  sobre  el medi  són 
quantificables  en  algun  tipus  d’unitat  i  suposen  una millora  del medi  físic  o 
socioeconòmic  tangible a curt  termini  (1 any) o mig  termini  (5 anys). Contarà 
amb  2  nivells  d’intensitat  en  la  valoració  quantitativa:  Beneficiós  i  Molt 
Beneficiós.  Al  igual  que  per  els  efectes  negatius,  s’han  utilitzat  categories 
intermèdies de valoració que donen lloc als següents valors per ordre de menor 
a major benefici. 
 

oImpacte FAVORABLE 
oImpacte MOLT FAVORABLE 
oImpacte BENEFICIÓS 
oImpacte MOLT BENEFICIÓS 
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4.2 CARACTERITZACIÓ I VALORACIÓ D’IMPACTES SOBRE EL MEDI 
 

4.2.1 Medi físic 
 

4.2.1.1 El sòl 
 
 

CARACTERITZACIÓ D’IMPACTES 

 

L’afecció al sòl es produeix especialment pel pas de la maquinària per arribar als trams 
de sèquia a condicionar  i millorar, ja que  impliquen  l’ampliació  i millora dels accessos 
existents i si fos necessari, la obertura de nous camins. L’altre impacte de l’ocupació de 
sòl  ve  donat  per  la  obertura  i  tapat  de  rases  en  els  trams  que  s’ha  projectat 
l’entubament de la sèquia i pel revestiment de formigó en els trams que s’ha projectat 
aquesta solució. 

 

L’amplada de  treball és variable  i es correspon a  l’amplada de  l’ocupació  temporal a 
costat i costat de les sèquies actual necessària per dur a terme l’actuació. S’ha de tenir 
en compte que aquest espai ha de ser suficient per el cordó de terra vegetal retirada 
abans de  l’excavació de la rasa,  la terra procedent de  l’excavació de  la rasa, el pas de 
maquinària  i a més, deixar espai per permetre  les operacions muntatge de  les noves 
canonades de reg. 

 

   ALTERNATIVA 1  ALTERNATIVA 2 

Aprofitament de la xarxa actual de camins  NO  SI 

Creació de noves vies d'accés  SI  NO 

NEGATIU  POSITIU 

 
 

VALORACIÓ D’IMPACTES 

 

Es valora  l’impacte sobre aquest vector com a compatible per a  l’alternativa 2  i com 
moderat per a l’alternativa 1. 
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L’alternativa 2 es valora com a compatible degut a  l’existència d’una àmplia xarxa de 
camins que en moltes  zones  van paral∙lels  a  la  xarxa de  sèquies, per  l’existència de 
camins particulars  (a  l’interior de  les parcel∙les)  i per  l’existència de  zones  ermes  al 
voltant  de  les  sèquies  que  actualment  s’utilitzen  com  a  zona  de  pas  per  a  les 
operacions  de manteniment  (desbrossada)  de  les  sèquies.  Pel  que  fa  l’obertura  de 
rases  o  al  revestiment  de  les  sèquies,  aquesta  alternativa  aprofita  el  traçat  de  les 
sèquies existents per tant no es realitzen noves ocupacions de sòls. 

 

L’alternativa 1 es valora com a moderat  ja que  implicaria  la adequació  i expropiació 
d’un camí privat per accedir a  l’EB o en el seu  lloc, conporta una major ocupació de 
nou sòl agrícola, pels accessos temporals i pels accessos definitius. 

 

4.2.1.2 Geomorfologia 

 

CARACTERITZACIÓ D’IMPACTES 

 

En  les  obres  d’execució  dels moviments  de  terra  hi  ha  un  seguit  d’actuacions  que 
poden resultar impactants, en major o menor grau, sobre aquest medi. Les actuacions 
d’aquest tipus es poden dividir en dos grups, les de caràcter temporal i les de caràcter 
permanent. 

 

Les actuacions d’aquest  tipus que  tindran un caràcter  temporal seran actuacions per 
tal crear o millorar accessos temporals durin les obres de condicionament i millora de 
la xarxa de reg del Molí de Pals (només a l’alternativa 2). 

 

Les actuacions d’aquest  tipus que  tindran un caràcter permanent  seran causa de  les 
obres  que  s’executaran  en  l’entubament  i  revestiment  de  les  sèquies  objecte  del 
projecte i la construcció d’arquetes de reg. 

 

Alguns  dels  impactes  previstos  en  aquest  projecte  són  els  que  es  descriuen  a 
continuació. 

 

Durant la fase de construcció 

 
•Els impactes en la pèrdua de sòl degut als moviments de terres per tal de millorar 

i ampliar accessos existents, aquest aspecte és temporal i es limita únicament a 
la durada de les obres. 
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•Els  impactes en  la pèrdua de sòl degut a  les obertures de rases en els trams que 
les sèquies siguin objecte d’entubament i el reperfilament en els trams que les 
sèquies siguin objecte de revestiment de formigó. 

•Els  impactes  originats  pels  possibles materials  procedents  de  l’excavació  i  que 
resulten  sobrants  de  les  obres  poden  provocar  igualment  un  impacte  en 
modificar la morfologia del punt d’abocament. 

•Els abassegaments de terra donen  lloc també a variacions de  la morfologia de  la 
zona,  però  aquest  és  un  aspecte  molt  puntual  i  temporal  i  que  es  limita 
únicament a la durada de les obres. 

•La circulació de maquinària amb els conseqüents problemes d’erosió superficial  i 
compactació  del  sòl,  amb  possibilitat  de  variació  sobre  la  seva  estructura  i 
textura. 

•La possibilitat de contaminació per combustibles  i  lubricants de  la maquinària o 
dels  productes  bituminosos  utilitzats  en  les  obres,  poden  representar  una 
contaminació de tipus químic del mantell edàfic. 

•La  contaminació  per  abocament  de  ciments  i  formigons  durant  les  obres  de 
construcció  de  l’EB,  d’entubament,  realització  de  colzes  d’ancoratge    i 
instal∙lació de soleres a les arquetes de reg “in situ”. 

 

  
ALTERNATIVA 

1 
ALTERNATIVA 

2 

Entubament i revestiment de les sèquies  =  = 

Acopis temporals de terres  =  = 

 

 

VALORACIÓ D’IMPACTES 

 

Es  valora  l’impacte  sobre  aquest  vector  com  a  compatible/moderado  per  ambdues 
alternatives. 

 

Es valoren com a compatibles degut a que per una part existeixen una amplia xarxa de 
camins que en moltes  zones  van paral∙lels  a  la  xarxa de  sèquies, per  l’existència de 
camins particulars  (a  l’interior de  les parcel∙les)  i per  l’existència de  zones  ermes  al 
voltant  de  les  sèquies  que  actualment  s’utilitzen  com  a  zona  de  pas  per  a  les 
operacions de manteniment  (desbrossada) de  les  sèquies.  L’altre  factor és  l’impacte 
que  s’ocasiona  en  l’obertura  de  rases  o  al  revestiment  de  les  sèquies,  aquesta 
alternativa  aprofita  el  traçat de  les  sèquies  existents per  tant no  es  realitzen noves 
ocupacions de sòls. 
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El entubament, la construcció de la EB i de les arquetes de reg poden produïr durant la 
seva  execució  un  impacte  per  acopi  termporal  de  terres  i  per  la  possibilitat  de 
contaminació al formigonat. 

 
 

4.2.1.3 Hidrologia 

 

CARACTERITZACIÓ D’IMPACTES 

 

Aigües superficials 

 

A nivell d’impacte sobre  les aigües superficials,  les obres de condicionament  i millora 
de  la  xarxa  de  reg  del Molí  de  Pals  comporten  un  seguit  d’accions  que  poden  ser 
impactants,  en major  o menor  grau,  sobre  aquest medi.  Les  principals  accions  que 
tenen un impacte directe sobre les aigües superficials són: 

 
•Vessaments d’olis i combustibles. 
•Vessaments de formigó o d’additius tòxics d’aquest. 
•Alteració de la xarxa de drenatge superficial. 

 

Les dues primeres actuacions d’aquest tipus tindran un caràcter temporal mentre duri 
l’execució de les obres de condicionament i millora de la xarxa de reg del Molí de Pals 
que la tercera pot tenir un caràcter permanent.  

 
És  important destacar que  l’actuació prevista no afecta a cap  torrent  superficial ni a 
cap llera natural. 

 

Aigües subterrànies 

 

Alguns dels  impactes previstos sobre  la hidrologia en aquest projecte són els que es 
descriuen a continuació. 

 

Durant la fase de construcció i explotació es poden diferenciar els següents impactes: 

 
•Alteració de les condicions de drenatge. 
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Per un costat  les obres de construcció  i millora dels camins d’accés no presenten un 
risc  d’impacte  sobre  les  condicions  naturals  d’escolament  de  les  aigües  superficials, 
mentre que  l’entubament de  les sèquies no poden suposar una alteració de  la xarxa 
actual  de  drenatge  superficial  de  la  zona,  ja  que  cap  xarxa  natural  de  drenatge  es 
afectada pel projecte. 

 

Durant la fase explotació es poden diferenciar els següents impactes: 

 
•Augment  de  l’eficiència  del  transport  i  sistema  de  regadiu.  Les  actuacions 

suposaran  un  estalvi  hídric  per  la  millora  de  l’eficiència  en  el  transport  i 
disminució de les pèrdues per evaporació i per infiltració. 

•Disminució de  la  superfície de  recàrrega de  l‘aqüífer.  Les obres d’entubament  i 
revestiment de  les  sèquies  suposen una petita disminució de  la  superfície de 
recàrrega de  l’aqüífer, però tenint en compte que el sistema de regadiu de  la 
Comunitat  de  regants  del  Molí  de  Pals  es  de  reg  en  superfície,  aquesta 
disminució es  insignificant  i no  te efectes  sobre  la  recàrrega de  l’aqüífer. Cal 
tenir en compte que no es tracta d’un aqüífer protegit. 
 

Cal tenir ben present l’actuació objecte de la present memòria resum el que fa 
és millorar l’eficiència del transport de l’aigua des de la sèquia principal fins a la 
parcel∙la.  Les  parcel∙les  agrícoles  que  es  beneficien  de  la  infraestructura 
continuaran  regant  igual  i  la  infiltració  que  tingui  lloc  en  totes  aquestes 
superfícies continuaran recarregant l’aqüífer com ha succeït fins ara. 

 
•Contaminació per nitrats. No es preveu que el projecte tingui  implicacions sobre 

la contaminació per nitrats. 
 

  
ALTERNATIVA 

1 
ALTERNATIVA 

2 

Entubament de les sèquies  =  = 

Aprofitament de la xarxa sèquies actual  SI  SI 

Augment de l’eficiència de reg  SI  SI 

Recàrrega de l’aqüífer  =  = 

Condicions de drenatge  =  = 

INDIFERENT  NEGATIU  POSITIU 
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VALORACIÓ D’IMPACTES 

 

Tant en l’alternativa 1 com en l’alternativa 2 l’entubament de les sèquies es considera 
que no afecta  la capacitat de recàrrega de  l’aqüífer degut a que el sistema de reg es 
superficial  i si comparem  la superfície de reg amb  la superfície  impermeabilitzada pel 
revestiment  o  entubament  de  les  sèquies  aquesta  es  insignificant.  Finalment  en  les 
dues  alternatives  es  considera  un  impacte  positiu  l’augment  de  l’eficiència  del 
transport de l’aigua i la disminució de les pèrdues d’aigua per evaporació i infiltració i 
per tant es considera favorable. 

 

4.2.1.4 Ambient atmosfèric 

 

CARACTERITZACIÓ D’IMPACTES 

 

El condicionament  i millora de  la xarxa de reg del Molí de Pals no farà augmentar  les 
emissions a  l’atmosfera en  la  seva  fase d’ús  ja que no  s’introdueix cap element que 
pugui ser susceptible d’un augment de la contaminació atmosfèrica. 

Els  principals  impactes  es  produeixen  durant  la  fase  de  construcció  degut  a  la 
producció de pols (pol∙lució atmosfèrica per la proliferació de partícules en suspensió) i 
emissió de gasos derivats de  la maquinària utilitzada per  l’execució de  les obres  i els 
moviments de terres. 

 

   ALTERNATIVA 1  ALTERNATIVA 2 

Aprofitament de la xarxa actual de camins  NO  SI 

Entubament i revestiment de les sèquies  INDIFERENT  INDIFERENT 

Acopis temporals de terres  INDIFERENT  INDIFERENT 

INDIFERENT  NEGATIU  POSITIU 

 
 

VALORACIÓ D’IMPACTES 

 

Es valora l’impacte sobre aquest vector com a compatible/moderat per a l’alternativa 
2 i com moderat per a l’alternativa 1. Pel que fa al procés constructiu, a l’entubament 
de les sèquies l’impacte es considera igualment compatible, degut a la no existència de 
receptors que es puguin veure afectats. 
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L’alternativa 2 es valora com a compatible/moderat ja que suposa un aprofitament de 
la xarxa de camins actual  i  la producció de pols només està determinada pel pas dels 
vehicles per aquests camins. 

L’alternativa  1  es  valora  com  a moderat  ja  que  l’instalació  de  l’EB  al  costat  del  riu 
implica  la  creació  de  nous  accessos  amb  l’augment  de  producció  de  pols  que  això 
implica. 

 

4.2.1.5 Ambient acústic 

 

CARACTERITZACIÓ D’IMPACTES 

 

Durant  les  obres  de  condicionament  i  millora  de  la  xarxa  de  reg  es  produirà  un 
augment dels nivells de so continus i puntuals deguts al transport, càrrega i descàrrega 
de materials, trànsit de maquinària, etc. 

 

Existeixen  un  nucli  d’habitatge  al  costat  de  la  zona  1,  pel  que  per  aquest  casi  es 
considera necessari  l’estudi en detall dels nivells acústics  tant en  fase de construcció 
com d’explotació. 

 

VALORACIÓ D’IMPACTES 

 

Es valora l’impacte sobre aquest vector com a compatible per l’alternativa 2 i moderat 
per l’alternativa 1. 

 

Es considera que  l’impacte és compatible   per  la alternativa 2 degut a que només es 
produirà  afectació  sobre  aquest  vector  durant  la  fase  de  construcció  i moderat  per 
l’alternativa 1 per que aquesta afectació s’estén a la fase de explotació per l’existencia 
de un nucli habitat que pot veure’s afectat. 

  

4.2.2 Medi biòtic 

4.2.2.1  Vegetació 
 

CARACTERITZACIÓ D’IMPACTES 
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El sòl de la zona d’estudi està ocupat per diferents tipus de vegetació, zones d’arbreda 
amb  pollancres  (Populus  nigra)  i  plataners  (Platanus  x  hispanica),  vivers  de  plantes 
llenyoses i conreus herbacis de regadiu, principalment. També es troben petites taques 
d’altres tipus de vegetació, com ara salzedes, pinedes de pi pinyer, matollars i alzinars. 

 

De  forma  resumida  els  impactes  que  es  produiran  pels  propis  treballs  de 
condicionament i millora durant la fase de construcció. 

 

Aquests possibles impactes sobre la vegetació són els següents: 

 
•Possible recepció d’impactes deguts a la circulació de maquinària. 
•Afectació per gasos tòxics de la maquinària d’obra. 
•Reducció  de  la  capacitat  fotosintètica  per  la  disposició  de  pols  produïda  pels 

moviments de terres. 
•Eliminació de vegetació a causa de  les  tasques d’entubament o revestiments de 

les sèquies 
•Alteració de l’entorn i modificació del paisatge. 

 

   ALTERNATIVA 1  ALTERNATIVA 2 

Afectació per circulació de maquinària  SI  SI 

Afectació per gasos tòxics i pols  SI  SI 

Afectació per adequació d’accessos  SI  SI 

Eliminació de vegetació per tasques d’entubament  SI  SI 

Alteració del paisatge  SI  DISMINUEIX 

POSITIU  NEGATIU  IGUAL 

   

Una vegada s’hagi condicionat i millorat la xarxa de reg del Molí de Pals no es preveu 
cap impacte sobre la vegetació existent. 

 

VALORACIÓ D’IMPACTES 

 

Es valora l’impacte sobre aquest vector com a compatible per a les alternatives 1 i 2. 

 

Es valoren com a compatible degut a que es manté la xarxa actual de sèquies i per tant 
no s’elimina vegetació per a la construcció de les sèquies, la vegetació associada a les 
sèquies  que  és  la  que  es  veu  afectada  per  l’entubament  o  revestiment  és  de  tipus 
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ruderal i quasi no existeix degut a les desbrossades periòdiques per tal de mantenir les 
sèquies netes i pel fet que la circulació d’aigua per les sèquies és temporal. 

 

Tot i això, la alternativa 2 és ambientalment més favorable degut a que s’aprofiten els 
camins i accessos existents i per tant l’afecció sobre la vegetació es minimitza. A més, 
degut  a  l’estacionalitat de  la  circulació d’aigua  i  a  les  tasques de manteniment dels 
canals, als canals de reg no s’hi ha pogut desenvolupar una flora associada a ambients 
aquàtics que pugui resultar afectada per les tasques d’entubament. 

 
 

4.2.2.2 Fauna  
 

CARACTERITZACIÓ D’IMPACTES 

 

Per  la  fauna,  els  impactes  generats  pel  present  projecte  es  causen  principalment 
durant la fase de construcció: 

 
•Pèrdua i alteració de l’hàbitat (efecte fragmentació, humanització). 
•Molèsties durant les obres (maquinària treballant, freqüentació de gent). 

 

Un cop acabades les obres i durant la fase explotació no es preveu cap increment dels 
impactes existents en l’ús actual de la xarxa de reg del Molí de Pals. 

 

Durant  les  obres  de  construcció  s’evitaran  les  operacions  que  puguin  arribar  a  ser 
molestes  en  zones  pròximes  a  les  àrees  de  nidificació  de  la  fauna,  especialment 
d’espècies protegides, durant el període reproductiu de les mateixes. 

 

En el cas del ungulats, no es preveu que  l’actuació suposi cap canvi significatiu sobre 
l’efecte barrera de  les sèquies, tenint en compte que els canals de reg actuals són de 
poca entitat  i no provoquen cap efecte barrera. L’actuació podria ser una millora en 
l’efecte barrera d’animals petits, com ara petits rèptils o micromamífers. 

Respecto a les nàyades, i donat que aquestes tenen el seu hàbitats en zones de cabal 
constant sobre els que no s’actua, no es preveu cap impacte sobre la població. 

 

VALORACIÓ D’IMPACTES 

 



Annex A013 Annex ambiental 
 

 

Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals. TM 
 Serra de Daró 

Pàgina 30 

Es valora l’impacte sobre aquest vector com a compatible tant per l’alternativa 1 com 
per l’alternativa 2. 

 

L’impacte  sobre  aquest  vector  es  valora  com  a  compatible  ja  que  la  manca  de 
vegetació natural, de boscos de ribera i masses forestals a la zona provoca una manca 
de  refugis  per  la  fauna.  A més,  la  circulació  d’aigua  temporal,  la  velocitat  a  la  que 
circula i la secció dels canals són factors que limiten la presència de fauna. 

 

4.2.2.3 Risc d’incendi 
 

CARACTERITZACIÓ D’IMPACTES 

 

En quant  al  risc d’incendi,  els municipis de  Torroella de Montgrí, Pals  i Ullastret  es 
troben classificats, segons el Decret 64/1995, com d’alt risc d’incendi. 

Aquests  tres municipis  limiten  al  sud  amb  el massís  de  les  gavarres  però  la  zona 
objecte d’estudi es situa en gran part entre el costat nord de  la carretera C‐66  i el riu 
Ter,  i està ubicada en una plana  agrícola de  regadiu,  allunyada de  les  grans masses 
forestals del massís de  les Gavarres.  El  risc d’incendi  forestal en  tota  aquesta plana 
agrícola regable és menor. 

 

VALORACIÓ D’IMPACTES 

 

Amb  el  que  s’ha  explicat  es  valora  aquest  vector  com  a  compatible  tant  per 
l’alternativa 1 com per l’alternativa 2. 

 

4.2.3 Espais d’especial interès natural 
 

CARACTERITZACIÓ D’IMPACTES 

 

En relació als espais d’especial  interès natural,  la zona d’estudi es troba molt propera 
de  l’espai Xarxa Natura 2000 “Riberes del Baix Ter”,  i en alguns punts una petita part 
de la zona regable es troba dins d’aquest espai, tot i que la xarxa de sèquies no afecta 
aquest  espai  i  per  tant  les  obres  projectades  no  afecten  l’espai  Xarxa Natura  2000 
“Riberes del Baix Ter”. 

 

VALORACIÓ D’IMPACTES 
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Es valora l’impacte sobre aquest vector com a compatible tant per l’alternativa 1 com 
per l’alternativa 2. 

Es  valora  l’impacte  sobre  aquest  vector  com  a  compatible  ja que  tot  i haver‐hi una 
petita  àrea  de  la  zona  regable  dins  aquest  espai,  les  sèquies  objecte  sel  present 
projecte no l’afecten. 

 

4.2.4 Paisatge 
 

CARACTERITZACIÓ D’IMPACTES 

 

En  relació  al  paisatge  el  principal  impacte  es  produeix  bàsicament  en  la  fase  de 
construcció, amb l’obertura de rases per l’entubament i als acopis temporals de terres. 

 

L’impacte visual  i paisatgístic és poc  important. El condicionament de  les  sèquies no 
preveu  canvis en el mosaic agroforestal,  ja que  la majoria de  trams actualment  van 
soterrats. 

 

Tenint  en  compte  els  diferents  vectors  del medi  que  tenen  una  relació  directa  per 
l’anàlisi de l’impacte paisatgístic, es dedueixen les següents consideracions: 

•Tenint  en  compte  els  principals  vectors  ambientals  estudiats  i  des  del  punt  de 
vista  de  la  capacitat  del medi  i  de  l’entorn,  aquest medi  permet  absorbir  la 
proposta de l’actuació. 

•Les obres d’execució del condicionament  i millora de  la xarxa de  reg  suposaran 
una  transformació  paisatgística  mínima  de  la  zona  d’estudi,  i  tindran  un 
caràcter temporal mentre durin les mateixes. 

•Els  impactes  originats  sobre  el  paisatge  s’avaluen  des  del  punt  de  vista  de 
l’espectador,  és  a  dir,  visuals  intrínseques  quan  l’observació  de  l’àmbit  es 
realitza des del propi espai, o fora d’aquest, visuals extrínseques. 

•Bàsicament els impactes paisatgístics que es poden produir són els derivats de la 
possible obertura  i millora d’accessos  (alternativa 2),  i de  l’acopi  temporal de 
terres. 

 
 

   ALTERNATIVA 1  ALTERNATIVA 2 

Impacte visual i paisatgístic per obertura de camins  SI  NO 

Impacte visual i paisatgístic per zones d’abassegaments de terres  SI  SI 
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POSITIVO  NEGATIVO  INDIFERENT 

 
 

VALORACIÓ D’IMPACTES 

 

Es valora l’impacte sobre aquest vector com a compatible tant per l’alternativa 1 com 
per l’alternativa 2. 
 

4.2.5 Medi socioeconòmic 
 

VALORACIÓ D’IMPACTES 

 

Es valora l’impacte sobre aquest vector com a compatible per a ambdues alternatives 
1 i 2. 

Es  valoren  com  compatible  ja  que  el major  impacte  sobre  el  paisatge  és  l’acopi  de 
terres  i és de caràcter  temporal. S’aprofita  l’existència d’una àmplia xarxa de camins 
que en moltes  zones  van paral∙lels  a  la  xarxa de  sèquies, per  l’existència de  camins 
particulars (a l’interior de les parcel∙les) i per l’existència de zones ermes al voltant de 
les  sèquies  que  actualment  s’utilitzen  com  a  zona  de  pas  per  a  les  operacions  de 
manteniment  (desbrossada)  de  les  sèquies. Un  cop  finalitzades  es  restituirà  tota  la 
zona afectada al seu estat original. 

 

 

4.2.6 Xarxa de camins i vies d’accés 
 

CARACTERITZACIÓ D’IMPACTES 

 

Impacte sobre els camins  i vies d’accés de  la zona situats dins de  l’àrea afectada pel 
projecte  de  condicionament  i millora  de  la  xarxa  de  reg  del Molí  de  Pals.  Aquests 
impactes  tindran  un  caràcter  temporal mentre  durin  les  obres  de  condicionament  i 
millora mitjançant talls, desviaments, etc. 

 

No es considera necessari deixar un camí de servei a les sèquies entubades. 

 

VALORACIÓ D’IMPACTES 
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Es valora l’impacte sobre aquest vector com a moderat tant per l’alternativa 1 com per 
l’alternativa 2  ja que en molts casos hi haurà afectacions en  finques que actualment 
estan conreades i per tant caldrà restituir‐les un cop finalitzades les obres. 

 

4.2.6.1 Activitats econòmiques 
 

CARACTERITZACIÓ D’IMPACTES 

 

L’impacte socioeconòmic és positiu tant durant  la fase d’execució, per  l’increment de 
les necessitats de mà d’obra com en la fase d’explotació per les millores que suposen 
les  obres  a  la  zona  del Molí  de  Pals  i  el  seu  impacte  sobre  les  activitats  lligades  al 
mateix.  El  projecte  preveu  la millora  d’una  infraestructura  que  aportarà  una millor 
distribució i uniformitat de l’aigua a les parcel∙les de reg i al mateix temps hi haurà un 
estalvi d’aquest bé. 

 

VALORACIÓ D’IMPACTES 

 

Es valora  l’impacte sobre aquest vector com a beneficiós tant per  l’alternativa 1 com 
per l’alternativa 2, degut als beneficis que comporta la millora de la xarxa de reg de la 
Comunitat de Regants del Molí de Pals, sobre  les activitats econòmiques associades a 
la zona regable, sobretot vivers de planta ornamental 

 

4.2.6.2 Patrimoni 
 

CARACTERITZACIÓ D’IMPACTES 

 
Dins la zona regable del Molí de Pals es troben alguns elements de patrimoni 
arqueològic, concretament “Oest de les Sorres” a Serra de Daró, “Follonera” a 
Torroella de Montgrí i el “Barri extramurs sud” a Ullastret. 

Aquests elements no es veuen afectats de forma directa per les actuacions de millora 
dels canals de reg.  

 

VALORACIÓ D’IMPACTES 
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Es valora l’impacte sobre aquest vector com a compatible tant per l’alternativa 1 com 
per l’alternativa 2 ja que les actuacions de millora sobre els canals de reg no afecten el 
patrimoni arqueològic. En tot cas l’actuació té lloc en canals situats al marge d’aquests 
elements. 

 
 

4.2.6.3 Planejament Urbanístic 

 

CARACTERITZACIÓ D’IMPACTES 

 

Es  consideren  els  impactes  sobre  el  desenvolupament  o  estructura  urbanística  dels 
diferents  municipis,  per  l’execució  de  les  obres  del  projecte  de  condicionament  i 
millora dels canals de reg del Molí de Pals. 

 

VALORACIÓ D’IMPACTES 

 

Es valora l’impacte sobre aquest vector com a compatible per a l’alternativa 1 i per a 
l’alternativa 2. 

 

Les alternatives es valoren com compatible ja que s’aprofita l’amplia xarxa de camins 
existent per accedir als canals. 

 

En  les  dues  alternatives  les  actuacions  a  realitzar  en  la  millora  de  camins  vindrà 
regulada per la normativa del planejament dels diferents municipis. 

 

4.2.6.4 Gestió de l’aigua i societat 
 

CARACTERITZACIÓ D’IMPACTES 

 

Es  tracta  d’un  projecte  que  forma  part  d’una  infraestructura  d’aprofitament  de 
recursos naturals. El projecte de canalització de la xarxa de reg secundària del Molí de 
Pals permet un estalvi d’aigua important. 

 

El transport d’aigua des de  la captació fins a peu de parcel∙la comporta unes pèrdues 
d’aigua que es distribueixen en evaporació  i  infiltració. Una part de  les pèrdues per 



Annex A013 Annex ambiental 
 

 

Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals. TM 
 Serra de Daró 

Pàgina 35 

infiltració del  rec arriben a  l’aqüífer  lo, el projecte  limita aquesta  recàrrega  tot  i que 
quantitativament  no  és  significativa  respecte  a  la  recàrrega  produïda  per  l’aigua  de 
pluja o pel drenatge en profunditat dels camps de conreu del regadiu. Així doncs, els 
efectes sobre el balanç hidrogeològic de l’aqüífer són poc significatius. 
 

S’ha de tenir en compte que aquesta actuació implica un augment de l’eficiència de la 
gestió de l’aigua i que es tracta d’un bé d’us públic. 

 

Des d’un punt de vista  social  i ambiental,  cal  tenir en  compte que aquesta actuació 
aportarà beneficis en els cabals ecològics del riu Ter, ja que una major eficiència de tot 
el sistema implica unes menors necessitats de captació directa del riu. 

 

Un altre aspecte social a tenir en compte és que aquesta actuació permet una millora 
de  la seguretat de  la  infraestructura respecte  la situació que hi ha actualment,  ja que 
les  sèquies  actuals  són  obertes  i  poden  suposar,  en  punts  concrets,  punts  de  certa 
perillositat per a les persones. 

 

VALORACIÓ D’IMPACTES 

 
Es valora l’impacte sobre aquest vector com a molt beneficiós tant per a l’alternativa 1 
i com per a l’alternativa 2. 
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4.3 QUADRE RESÚM D’IMPACTES 
 

 
 

M
ED

I F
ÍS
IC
   

 Sòl i geomorfologia   

 Nova ocupació de sòl agrícola.de sòls. 

 Modificació relleu i morfologia del terreny en fase de construcció. 

 Pèrdua i canvis d’ús del recurs sòl en fase de construcció. 

 Contaminació de sòls 

Erosió de sols 

Hidrologia 

Alteració de la xarxa de drenatge superficial 

Risc d'abocaments incontrolats. 

Afecció a la qualitat de l'aigua en la fase de construcció 

Augment de l'eficiència del transport d'aigua 

Recàrrega de l'aqüífer. 

Ambient atmosfèric 

Augment de la pols (partícules en suspensió) en la fase de construcció. 

Augment  de  l'emissió  de  gasos  derivats  de  la  maquinària  a  la  fase  de 
construcció. 

Ambient acústic  Augment dels nivel sde so en la fase de construcció. 

M
ED

I B
IÒ
TI
C 

Vegetació 

eliminació de vegetació 

Recepció d'impactes. 

Afectació pels gasos derivats de la maquinària. 

Fauna 
Pèrdua i alteració d'hàbitats 

Molèsties durant les obres. 

PA
IS
A
TG

E 

Paisatge 
Variació de visuals paisatgístiques a la fase de construcció. 

 S
O
CI
O
EC

O
N
Ò
M
IC
   

Activitats productives 
Creació de nous llocs de treball. 

Efecte positiu al serctor primari. 

Xarxa de camíns i vies 
d'accés  Efecte sobre les víes de comunicació existents. 

Patrimoni Cultural  Patrimoni arqueològic. 

Gestió de l'àigua  Millora de l'eficiència dels regs. 

 
1.1TAULA RESÚM D’AVALUACIÓ AMBIENTAL DEL PROJECTE 

 

A continuació es mostra la taula resum de l’avaluació ambiental del projecte abans de 
l’aplicació de mesures de protecció i correctores. 
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Factor del medi    Alternativa 1  Alternativa 2   

 Medi físic         

    Pèrdua i canvis del recurs sòl    **  * 

  
 Modificació del relleu i morfologia del 
terreny (Geomorfologia)    **  */** 

    Contaminació de sòls    *  * 

    Hidrologia    Favorable  Favorable   

    Ambient atmosfèric    **  */** 

    Contaminació acústica i vibracions    **  * 

 Medi biòtic        

   Eliminació vegetació  **  * 

  
Pertorbació  o  alteració 
fauna  *  * 

   Risc d'incendi forestal  *  * 

espais d'interés Natural  *  * 

Paisatge       

   Alteració del paisatge  *  * 

Medi socioeconòmic       

  
Xarxa  de  camins  i 
accessos  **  ** 

   Activitats econòmiques  Beneficiós  Beneficiós 

   Patrimoni cultural  *  * 

   Planejament urbanístic  */**  * 

   Gestió de l'aigua  Molt Beneficiós 
Molt 
beneficiós 

Impacte global de l'alternativa  COMPATIBLE/MODERADO COMPATIBLE 

           

* Compatible; ** Moderat; ***Sever; **** Crític 
 

Vist  el  comparatiu  de  les  dues  alternatives  en  els  principals  aspectes  ambientals  i 
tècnics,  i  després  d’analitzar  les  interaccions  entre  les  accions  de  cada  alternativa 
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sobre els diferents vectors del medi es considera que l’alternativa 2 es la opció tècnica 
i ambientalment més favorable. 

 

L’alternativa  escollida  (alternativa  2)  es  ambientalment més  favorable  degut  a  que 
nivell d’accessos perquè  s’aprofiten els  accessos existents  i  també  l’àmplia  xarxa de 
camins que en moltes zones van paral∙lels a la xarxa de sèquies. En alguns casos hi ha 
camins particulars (a l’interior de les parcel∙les) i zones ermes al voltant de les sèquies 
que actualment  s’utilitzen  com a  zona de pas per a  les operacions de manteniment 
(desbrossada) de  les  sèquies. Les  zones on es preveuen  les ocupacions  temporals es 
troben a dins de parcel∙les agrícoles. 

 

Les obres d’entubament de les sèquies suposen una petita disminució de la superfície 
de  recàrrega  de  l’aqüífer,  però  tenint  en  compte  que  el  sistema  de  regadiu  de  la 
Comunitat de regants del Molí de Pals es de reg en superfície per  inundació, aquesta 
disminució és insignificant i no te efectes sobre la recàrrega de l’aqüífer. 

 

Cal  tenir  ben  present  l’actuació  objecte  de  la  present memòria  resum  el  que  fa  és 
millorar l’eficiència del transport de l’aigua des de la sèquia principal fins a la parcel∙la. 
Les parcel∙les agrícoles que es beneficien de la infraestructura continuaran regant igual 
i  la  infiltració  que  tingui  lloc  en  totes  aquestes  superfícies  continuaran  recarregant 
l’aqüífer com ha succeït fins ara. 

En  relació  a  l’àmbit  atmosfèric  i  acústic  l’alternativa  escollida  suposa  només  un 
impacte en fase de construcció (generació de pols i emissió de gasos) i la no presència 
de receptors que es puguin veure afectats fan que sigui un vector que es veu molt poc 
afectat. 

 

En l’àmbit de la vegetació l’alternativa escollida (alternativa 2) és ambientalment més 
favorable degut  a que  s’aprofiten els  camins  i  accessos existents  i per  tant  l’afecció 
sobre la vegetació es minimitza. A més, degut a l’estacionalitat de la circulació d’aigua i 
a  les  tasques  de  manteniment  dels  canals,  als  canals  de  reg  no  s’hi  ha  pogut 
desenvolupar una flora associada a ambients aquàtics que pugui resultar afectada per 
les tasques de revestiment o entubament. 

 

A nivell de fauna tan l’alternativa escollida (alternativa 2) com l’alternativa descartada 
(alternativa 1)  suposen un  impacte mínim  sobre  la  fauna per  la manca de vegetació 
natural, de boscos de  ribera  i masses  forestals a  la zona que provoca una manca de 
refugis per la fauna. A més, la circulació d’aigua temporal, la velocitat a la que circula i 
la secció dels canals són factors que limiten la presència de fauna. 
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En relació als espais naturals tant l’alternativa escollida (alternativa 2) com l’alternativa 
descartada (alternativa 1) no suposen cap impacte ja que la zona regable es troba fora 
de  l’espai  Xarxa Natura  2000  Riberes  del  Baix  Ter  que  és  la més  propera  a  la  zona 
objecte d’estudi. 

 

A  nivell  de  paisatge  l’alternativa  escollida  (alternativa  2)  es  ambientalment  més 
favorable degut a que la principal afecció sobre aquest vector és l’acopi de terres, que 
té un caràcter temporal. En el cas de l’alternativa 2 s’aprofita l’existència d’una àmplia 
xarxa de camins que en moltes zones van paral∙lels a  la xarxa de sèquies. Es destaca 
també  l’existència de camins particulars (a  l’interior de  les parcel∙les)  i  l’existència de 
zones ermes al voltant de les sèquies que actualment s’utilitzen com a zona de pas per 
a  les  operacions  de  manteniment  (desbrossada)  de  les  sèquies.  Les  ocupacions 
temporals previstes es realitzen dins de  les parcel∙les agrícoles. Un cop finalitzades es 
restituirà tota la zona afectada al seu estat original. 

Finalment en l’àmbit socioeconòmic l’alternativa escollida (alternativa 2) té un impacte 
mínim  sobre  la  xarxa de  camins.  La  gran dimensió de  la  xarxa de  camins  i  accessos 
existents comporta que no hi hagi problemes per tal d’accedir a les finques de la zona. 

 

A nivell d’activitat econòmica suposa un impacte positiu tan en la fase d’execució, per 
l’increment  de  les  necessitats  de mà  d’obra  com  en  la  fase  d’explotació  degut  al 
beneficis que comporta  la millora de  la xarxa de reg de  la Comunitat de Regants del 
Molí de Pals, sobre  les activitats econòmiques associades a  la zona regable, sobretot 
pel que fa als vivers de planta ornamental. 
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5. MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES 

5.1 INTRODUCCIÓ 
 

A  partir  de  la  descripció  realitzada  anteriorment  on  es  detecten  i  s’identifiquen  els 
impactes generals, en aquest capítol es defineixen des del punt de vista ambiental, els 
criteris,  consideracions  i  tasques  que  cal  tenir  en  compte  per  garantir  una  correcta 
gestió ambiental de l’obra. 

 

Es descriu per a cada un dels medis afectats  les mesures específiques corresponents 
per tal de prevenir i/o atenuar els efectes dels impactes generats sobre el medi. 

 

5.2 MESURES CORRECTORES ESPECÍFIQUES 
 

5.2.1 Sòls – geomorfologia 
 

5.2.1.1 Modificació del relleu i morfologia del terreny 

5.2.1.1.1Mesures preventives 
 

•Estudi  de  localització  d’abocadors  d’obra  permanents  o  temporals  amb  criteris 
ambientals. 

•Abans  del  inici  de  les  obres  s’haurà  de  realitzar  un  pla  d’accessos  per  evitar 
l’obertura de nous  camins  i  accessos,  ja que  amb  l’àmplia  xarxa de  camins  i 
accessos existents no hauria de ser necessari fer‐ne de nous. 

•Caldrà aprofitar al màxim les pistes i camins existents. 
 

5.2.1.1.2Mesures correctores 
 

En  la  fase  de  construcció  es  seguiran  com  a  mínim  les  condicions  tècniques 
preestablertes: 

 
•Sempre que sigui possible s’utilitzaran els camins  i vies d’accés  ja existents com 

accés a  les zones d’actuació  i com a camí d’obra, no procedint a  l’obertura de 
nous camins si no és indispensable.  
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•Una vegada finalitzades  les obres, es procedirà a  la restauració  i condicionament 
del  sòl  i  condicionament  vegetal  de  les  àrees  d’ocupació  temporal,  etc, 
implicats en l’execució de l’obra. En la sèrie de plànols núm. 7 es defineixen les 
mesures  que  es  tindran  en  compte  i  que  haurà  d’incloure  el  projecte 
constructiu de condicionament i millora de la xarxa de reg del Molí de Pals. 

•Els abocadors d’obra i les activitats auxiliars d’obra s’emplaçaran sempre que sigui 
possible en  les zones òptimes per a tal funció  (mínima sensibilitat ambiental). 
Es controlaran els moviments de terres. 

•Minimitzar l’alteració geomorfològica del terreny. 
•Es  procedirà  al  decapatge  dels  primers  30  cm.  de  sòl  en  aquelles  àrees  on  es 

previngui que els moviments de terres, condicionament del sòl, etc... ha de ser 
important. 
 

5.2.1.2 Pèrdua i canvis d’ús del recurs sòl 

5.2.1.2.1Mesures preventives 
 

No sobrepassar els  límits establerts dins  l’àmbit afectat per tal de portar a terme  les 
diferents accions per  l’execució del projecte, aconseguint així no ocupar més  sòl del 
necessari.  Es  senyalitzarà  el  perímetre  de  l’obra  i  activitats  auxiliars  per minimitzar 
l’ocupació de sòl. 

5.2.1.2.2Mesures correctores 
 

El  sòl  productiu,  entès  com  la  capa  superficial  del  substrat  que  conté  elements 
minerals,  orgànics  i  biològics,  com  són  les  llavors  de  la  vegetació  local,  és  un  dels 
elements  més  valuosos  i  fràgils  del  medi;  constitueix  un  substrat  sobre  el  que 
s’assenten múltiples ecosistemes, que té un procés de regeneració molt lent i de difícil 
recuperació de forma natural. 

Donat  el  caràcter  de  recurs  ambiental  bàsic,  únic  i  difícilment  substituïble,  es 
recuperarà mitjançant el decapatge  i  l’abassegament d’aquesta capa de  sòl, per a  la 
seva posterior utilització en les tasques de restauració. 

  

Decapatge de la terra vegetal 

 

Aquest procés s’ha de realitzar després del replanteig i marcatge de l’àrea d’afectació 
directa  per  l’obra  i  també  de  l’indirecte  (abassegaments  temporals,  zona 
d’instal∙lacions, abocadors d’excedents d’inerts, etc). 
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Extreure la terra vegetal, quan sigui possible, a la fondària determinada per l’horitzó A 
de cada zona. 

 

El decapatge es  realitzarà  immediatament després de  les operacions de desbrossada 
de  la vegetació. El material extret es traslladarà, sempre que sigui possible, a  la seva 
destinació  final  amb  caràcter  immediat.  Si  no  fos  així  la  terra  vegetal  decapada 
s’emmagatzemarà temporalment en les condicions que s’indiquen: 

 
•La terra vegetal provinent de les ocupacions temporals i altres superfícies s’apilarà 

en amassos separats dels camins i zones de pas de la maquinaria i mai en zones 
de bosc i matolls, cursos superficials i camins d’accés.  

•Convé que  la superfície que es destini a  l’abassegament de  la terra vegetal sigui 
suficientment plana i hagi estat prèviament condicionada. 

•Aplegar  la terra vegetal en munts que no superiors als 2 m d’alçada en  les àrees 
senyalitzades  i  acotades  prèviament  per  a  aquest  ús,  fora  de  les  zones 
classificades com a restringides i/o excloses, segons la zonificació del territori. 

•Garantir el drenatge de  les àrees emprades com a  zones d’aplec de  terra per a 
evitar la formació de tolls d’aigua en cas de pluges intenses. 
 

La  terra extreta per a  l’entubament d’algunes  sèquies  s’haurà de col∙locar en acopis 
situats al costat en cordons. La primera capa de terra vegetal es col∙locarà a una banda 
de  la rasa  i  la resta de  terra que s’extregui es col∙locarà en un acopi diferent evitant 
que es barregi amb la terra vegetal. 

 
Figura 5: Esquema de l’acopi de la terra vegetal en cordons en les obres d’entubament. La ocupació temporal 

d’amplada variable amb un màxim de 10 m. 

 

Utilització dels accessos d’obra definits: 



Annex A013 Annex ambiental 
 

 

Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals. TM 
 Serra de Daró 

Pàgina 43 

Per tal de minimitzar el trepig del sòl  i  la seva compactació pel trànsit de maquinària 
d’obra, abans de l’inici de les obres es definiran clarament els accessos a les mateixes, 
així  com  les  zones  d’instal∙lacions  auxiliars  i  acopis.  Es  comprovarà  que  no  afecten 
zones d’interès edàfic. S’aprofitaran sempre camins i accessos existents. 

Un  cop  acabades  les  actuacions  previstes  per  les  obres  el  contractista  restituirà  les 
zones compactades.  

Correcta gestió dels residus (veure annex residus) 

No es permetrà cap abocament directe sobre el sòl. En cas de vessament involuntari o 
accidental, es procedirà a la retirada de la capa edàfica afectada, la seva caracterització 
i posterior tractament de descontaminació.  

El projecte constructiu ja disposarà d’un annex específic respecte als protocols a seguir 
per a la gestió de residus. 

 
 
 

5.2.1.3 Contaminació de sòls 
 

5.2.1.3.1Mesures preventives 
 

En  fase de projecte, es definiran  les àrees de manteniment de maquinària dotant‐les 
totes elles dels sistemes de prevenció i recollida de residus. S’ubicaran a les àrees amb 
menor risc de contaminació per vessament, lluny de qualsevol curs hidrològic. 

S’impermeabilitzaran i/o es prepararan les àrees d’ubicació de les activitats auxiliars on 
es  realitzin operacions de  risc de  contaminació de  sòls  (canvis d’olis, manteniments 
generals de la maquinària, etc.), localitzant i condicionant punts de neteja on efectuar 
aquestes operacions. 

 

S’instal∙laran  basses  o  recipients  estancs  impermeabilitzats  per  a  la  recollida  del 
sobrants de  formigó  i  la neteja de canaletes dels camions  formigonera, en nombre  i 
dimensions  suficients en  funció del material  residual  a  generar. Aquestes basses  i/o 
recipients s’aniran buidant a mesura que assoleixin les cotes màximes de replè, essent 
el material recollit en les mateixes, transportat a abocadors autoritzats. 

 

5.2.1.3.2Mesures correctores 
 

Les actuacions  relacionades amb  la  conservació  i manteniment de  la maquinària, es 
portaran a  terme a  les àrees definides a  tal efecte. En  cas de vessament accidental, 
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l’accident es comunicarà immediatament a la direcció d’obra, qui prendrà les mesures 
oportunes en funció de la magnitud de l’accident. 

 
Un  cop  finalitzada  l’obra  es  desmantellaran  i  es  restauraran  els  terrenys  dedicats  a 
instal∙lacions auxiliars. 

 

5.2.1.4 Erosió de sòls 
 

5.2.1.4.1Mesures preventives 
 

Es  minimitzaran  les  ocupacions  de  terreny.  Es  farà  una  correcta  planificació  per 
aprofitar els accessos i camins existents. Es realitzarà un mapa de accesos a la obra. 

 

5.2.1.4.2Mesures correctores 
 

Es  procedirà  a  l’estesa  de  terra  vegetal,  promovent  la  implantació  i  la  ràpida 
colonització per espècies  vegetals  tenint en  compte  la  capacitat de  recobriment  i el 
tipus d’espècies existents a la zona, aconseguint una màxima integració amb l’entorn. 

 

5.2.2 Hidrologia 
 

 

5.2.2.1 Mesures preventives 
 

Es definiran  les àrees destinades a parc de maquinària, etc.  les quals estaran dotades 
dels sistemes de recollida d’aigües, tancs per la recollida d’olis i combustibles, etc. Les 
àrees destinades a  instal∙lacions auxiliars s’ubicaran el més  lluny possible dels cursos 
d’aigua  temporals  o  permanents.  S’ubicaran  a  les  àrees  amb  menor  risc  de 
contaminació per vessament. 

En el projecte, es definirà de  forma descriptiva  les diferents accions necessàries per 
portar a terme el condicionament i millora de la xarxa de reg del Molí de Pals indicant 
les mesures a adoptar en cas d’accident per vessaments o qualsevol  tipus d’element 
que pugui provocar una afecció sobre la hidrologia en la zona d’estudi. 

 

D’acord amb això s’ha de tenir en compte les següents mesures: 
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•Evitar vessaments de qualsevol tipus d’element. 
•Les  mesures  durant  les  obres  han  d’anar  dirigides  a  minimitzar  tot  tipus  de 

contaminació. 
•Garantir un correcte drenatge de les aigües d’escorrentia superficial. 
•Controlar l’emmagatzematge i manipulació dels productes derivats de la indústria 

auxiliar a l’obra. 
•Ubicar correctament  l’emplaçament del parc de maquinària,  i controlar els seus 

desguassos i abocaments. 
•Limitar  la  situació  dels  aplecs  de  terres  i  abocadors  a  zones  delimitades  a  tals 

efectes. 
•Evitar l’ús d’additius tòxics o tensioactius dels formigons. 

 

5.2.2.1.16.2.2.1.2 Mesures correctores 

 

Les  actuacions  relacionades  amb  la  conservació  i manteniment  de  la maquinària  es 
portaran a terme a les àrees definides a tal efecte. 

 

5.2.3 Atmósfera 

5.2.3.1 Ambient atmosfèric 

5.2.3.1.1Mesures preventives 
 

L’execució del projecte pot suposar una contaminació atmosfèrica en  la producció de 
pols  (pol∙lució  atmosfèrica  per  increment  de  partícules  en  suspensió)  i  emissió  de 
gasos per la maquinària implicada en l’obra i pel moviment de terres. 

 

Bàsicament les fonts de contaminació principals en l’obra projectada són: 

 
•Pols generada per l'excavació, càrrega i transport de materials 
•Pols emesa amb el trànsit de vehicles. 

 

Per a evitar els efectes negatius que el nivell de partícules en suspensió a  l’atmosfera 
poden  provocar  sobre  el  benestar  i  salut  del  personal  de  l’obra  i  sobre  habitatges 
pròxims, s’executaran les següents mesures preventives: 
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•Transportar les terres mitjançant vehicles que disposin de sistemes de cobriment 
de la càrrega (lones i demès). 

•Es vehicles utilitzats per a  la realització de  les obres hauran d’estar al corrent de 
les revisions periòdiques que s’han de realitzar, i disposaran dels corresponents 
sistemes de filtrat de fums. 

•Es minimitzarà  l’aixecament  de  pols  en  les  operacions  de  càrrega  i  descàrrega, 
disminuint l’alçada de les operacions. 

•Compliment de la normativa vigent. 
 

5.2.3.1.2Mesures correctores 
 

•Reg periòdic de les superfícies de rodada per a la minimització de la pols generada 
pel  trànsit de materials  i maquinària. La  freqüència de  reg es determinarà en 
cada cas concret d'acord amb les circumstàncies meteorològiques de cada zona 
i època de l'any, i de les característiques del terreny. 

•Es  limitarà  la velocitat de  circulació de  la maquinària  i vehicles  relacionats amb 
l’obra a 30 km/h per toda la superfície de la obra i camins adjacents. 
 

5.2.3.2 Soroll (contaminació acústica) 

5.2.3.2.1Mesures preventives 
 

El soroll ocasionat durant les obres de condicionament i millora de la xarxa de reg del 
Molí  de  Pals,  bàsicament  degut  a  la maquinària,  no  es  preveu  que  superi  els  límits 
establerts. Si en algun cas concret es preveu una generació puntual de soroll que pugui 
superar els límits establerts, es procurarà minimitzar‐lo al màxim amb l’adopció de les 
mesures tècniques convenients.  

 

La millor forma de minimitzar els sorolls és mitjançant el compliment de la normativa i 
manteniment correcte dels mecanismes que produeixen aquests sorolls: 

 
•Aplicació estricta de la legislació al respecte. 
•Manteniment en perfecte estat de la maquinària. 
•Limitar l’execució d’activitats a l’horari diürn (de 8 h a 20 h). 
•Utilització de compressors, perforadores i demés equipament de baix nivell sònic. 
•Revisar i controlar periòdicament l’efectivitat dels silenciadors dels motors. 
•Ajustar l’emissió sonora de la maquinària a l’establert en el Reial decret 212/2002. 
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5.2.3.2.2Mesures correctores 
 

Sempre que sigui possible no es portaran a terme treballs en horari nocturn,  limitant 
els horaris de treball de les obres, de 8 a 20 hores. 

Exigir  un  correcte  manteniment  de  la  maquinària,  i  especialment  dels  sistemes 
d’insonorització, a més de tenir especial cura en no realitzar sorolls innecessaris. 

 

5.2.4 Vegetació 

5.2.4.1 Eliminació de la vegetació 

5.2.4.1.1Mesures preventives 
 

•L’amplada  de  les  obertures  de  rases,  que  és  el  que  afecta  la  vegetació,  serà 
estrictament la necessària. 

•S’aprofitaran  els  accessos  i  camins  existents  per  no  tenir  afectacions  sobre  la 
vegetació. 

 

Abans d’iniciar  les operacions desbrossada  i  eliminació de  vegetació, es procedirà  a 
encintar el perímetre d’actuació, per trams segons l’avanç de les obres, amb l’objectiu 
de limitar l’afectació únicament a la superfície necessària per portar a terme les obres i 
només s’eliminarà l’arbust i/o arbre que sigui estrictament necessari. 

 
•S’evitarà el deteriorament de la vegetació propera a la zona d’obres. S’establiran 

mesures  de  protecció  de  troncs  (si  es  necessari)  o  regant  periòdicament  les 
àrees exposades on es realitzin desplaçaments  i/o moviments de maquinària  i 
vehicles relacionats amb l’obra. 

•Es tindrà especial cura a l’entorn dels arbres d’interès comarcal i local catalogats a 
la  zona  objecte  d’actuació  col∙locant  una  tanca  metàl∙lica  al  voltant  del 
perímetre dels mateixos i mitjançant el marcatge o encintat dels exemplars que 
cal protegir. 
 

5.2.4.1.2Mesures correctores 
 

•Es  procedirà  a  la  recuperació  i  restauració  vegetal  de  totes  les  superfícies 
afectades  per  les  obres,  promocionant  la  utilització  d’espècies  autòctones  i 
existents a la zona. 

•Pel que respecta a la gestió dels productes de la tala i esbrossada, els materials no 
aprofitables per  a  fusta no  s’abandonaran per  l’obra  sinó que  es  trituraran  i 
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s’apilaran  conjuntament  amb  la  terra  vegetal.  En  cap  cas  es  procedirà  a  la 
crema o soterrament dels mateixos en els abocadors d’obra. 

•El  responsable  de  la  vigilància  ambiental  efectuarà  un  estricte  control  de  la 
vegetació  a  talar  i  podar  de  tal  forma  que  no  s’afecti  a  més  arbres  dels 
estrictament necessaris. 

•Si  es  detecta  una  acumulació  important  de  pols  sobre  la  superfície  foliar  de  la 
vegetació propera de  la zona, es durà a terme aquesta mesura correctora per 
tal  de  no  afectar  la  vegetació,  especialment  en  èpoques  de  sequera 
prolongada. 
 

5.2.5 Fauna 

5.2.5.1 Pertorbació i efecte sobre la fauna 

5.2.5.1.1Mesures preventives 
 

S’evitaran  els  treballs  nocturns  durant  la  fase  d’execució  i  tampoc  s’utilitzarà 
il∙luminació artificial. 

 

5.2.5.1.2Mesures correctores 
 

Durant  les  obres  de  construcció  s’evitaran  les  operacions  que  puguin  esdevenir 
molestes  en  zones  properes  a  les  àrees  de  nidificació  de  la  fauna,  especialment 
d’espècies protegides, durant el període reproductiu de les mateixes. 

 

Es  dotarà  al  pressupost  d’una  partida  per  a  seguiment  ambiental  a  les  obres,  que 
inclogui  recerca  i  detecció  de  nàyades  protegides,  per  tal  de  re‐ubicarles 
convenientement. 

 

5.2.6 Risc d’incendis 

5.2.6.1 Mesures preventives 
 

S’afectarà  únicament  la  superfície  necessària  per  portar  a  terme  les  obres  i  només 
s’eliminarà l’arbust i/o arbre que sigui estrictament necessari. 

 



Annex A013 Annex ambiental 
 

 

Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals. TM 
 Serra de Daró 

Pàgina 49 

5.2.6.2 Mesures correctores 
 

Aplicació de la legislació en matèria de prevenció d’incendis. 

 

Pel que  respecta a  la  gestió dels productes de  la  tala  i esbrossada, els materials no 
aprofitables per  fusta no s’abandonaran per  l’obra sinó que es  trituraran  i s’apilaran 
junt amb la terra vegetal. En cap cas es procedirà a la crema o enterrat dels mateixos 
als abocadors d’obra. 

 

Elaborar un Programa de Mesures de Prevenció d’incendis forestals durant  la fase de 
construcció de condicionament  i millora de  la xarxa de distribució de  la xarxa de reg 
del Molí de Pals. 

 

5.2.7 Alteració del paisatge 
 

5.2.7.1 Mesures preventives 
 

Delimitar  les  àrees  per  la  ubicació  d’instal∙lacions  auxiliars  de  l’obra  així  com  dels 
accessos. S’aprofitaran els accessos i la xarxa de camins existents. 

 

5.2.7.2 Mesures correctores 
 

•Es procedirà a la restauració i condicionament vegetal que millori la integració de 
l’obra a l’entorn en el que s’executa. 

•Aprofitament  de  les  terres  vegetals  extretes  en  el moviment  de  terres  per  tal 
d’ésser reutilitzades en fases posteriors de la mateixa obra. 
 

DURANT LA FASE DE DISSENY 
•S’han d’aprofitar els camins i accessos existents. 
•S’ha  de  reduir  al  màxim  l’ocupació  en  durant  l’execució  dels  entubaments  i 

revestiments de les sèquies. 
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5.2.8 Socioeconòmic 

5.2.8.1  Patrimoni cultural 

5.2.8.1.1Mesures preventives 
 

Dins  la  zona  regable  del  Molí  de  Pals,  es  troben  alguns  elements  del  patrimoni 
arqueològic.  Les  actuacions  de millora  dels  canals  de  reg  no  afecten  cap  jaciment 
arqueològic. 

 

5.2.8.1.2Mesures correctores 
 

Si es detecten restes arqueològiques durant l’execució de les obres s’han de paralitzar 
immediatament  els  treballs,  s’han  de  prendre  les mesures  adequades  per  a  la  seva 
protecció  i  s’ha  de  comunicar  el  descobriment  al  Departament  de  Cultura  o  a 
l’Ajuntament  corresponent,  segons  la  Llei 9/1993, de 30 de  setembre, del Patrimoni 
Cultural Català. 

 

5.2.8.2 Planejament urbanístic 
 

5.2.8.2.1Mesures preventives 
 
La  xarxa  de  reg  del Molí  de  Pals  a  condicionar  i millorar  discorre  principalment  per  sòl  no 
urbanitzable  i per  tant  s’haurà de  tenir en compte  la  legislació urbanística de  les actuacions 
projectades. 

 

5.2.8.2.2Mesures correctores 
 

Establir  els  mecanismes  de  compliment  de  la  normativa  específica  en  matèria 
urbanística. 

 

5.2.8.3 Xarxa de camíns 

5.2.8.3.1Mesures preventives 
 

Abans  del  inici  de  les obres  s’haurà  de  realitzar  un  pla  d’accessos.  S’aprofitaran  els 
accessos i la xarxa de camins existents. 
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5.2.8.3.2Mesures correctores 

Restituir i condicionar els camins utilitzats per accedir als punts de l’obra. 

 

5.2.8.4 Sector primari 
 

5.2.8.4.1Mesures preventives 
 

Realització de les obres fora de la campanya de reg, que es considera que es compren 
entre els mesos de març i octubre. 

 

5.2.8.4.2Mesures correctores 

5.2.8.5 Sector primari 

5.2.8.5.1Mesures preventives 
 

A  la  taula que es presenta a continuació  s’expliquen  les mesures correctores que es 
contemplaran i valoraran en el projecte constructiu. 

 

Les mesures de excavació  i estesa de  la  terra vegetal  ja es contemplaran dins de  les 
partides de moviments de terres. S’inclouran mesures preventives per a l’aballisament 
de  la vegetació per a protecció preventiva dels arbres d’interès que es troben a prop 
de la zona d’actuació. També s’inclourà un seguiment arqueològic que es durà a terme 
durant la fase de moviment de terres. 

 

Pel que  fa a  la gestió de  residus es  contemplaran  les partides que van  incloses dins 
l’annex d’estudi i gestió dels residus de la construcció del projecte constructiu. 

 

    Descripció de la partida   

 Mesures preventives 

 Abalisament de la vegetació     Balisament previ  i manteniment durant  l'execució de  l'obra, de  la 
superfície  d'ocupació  de  les  obres,  instal∙lacions  annexes  i  zones 
d'interès  i/o  valor  ecològic  o  sociocultural,  inclòs  el  muntatge  i 
desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 1 m  i cinta bicolor de 
plàstic, mesurada la longitud executada 
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 Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl∙lica de torsió simple amb 
acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 
2  i 3 mm, pals de  tub  galvanitzat  i plastificat de diàmetre 50 mm 
col∙locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals 
per a punts singulars 

 Mesures Correctores 

 Excavació de terra vegetal     Excavació de terra vegetal,  inclosa càrrega,  transport a  l'abocador, 
aplec o  lloc d'ús  i manteniment fins  la seva utilització,  inclòs cànon 
d'abocament i manteniment de l'abocador   

 Estesa de terra vegetal     Millora  orgànica  de  la  terra  vegetal  amb  adobs  d'origen  vegetal, 
tipus compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob   

 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 

 Seguiment arqueològic   

    Treballs de seguiment arqueològic per part d'un tècnic especialista 
durant  la  fase  de  moviments  de  terres,  segons  el  document  de 
mesures correctores del projecte. 

 Gestió  de  residus  (annex  de  gestió 
de residus del projecte)   

  

 Segregació     Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en 
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals 

 Transport     Transport de residus  inerts o no especials a  instal∙lació autoritzada 
de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat   

 Transport de residus especials a instal∙lació autoritzada de gestió de 
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat   

 Gestió     Deposició controlada a centre de  reciclatge de  residus de  formigó 
inerts  amb  una  densitat  1,48  t/m3,  procedents  de  construcció  o 
demolició,  amb  codi  170101  segons  la  Llista  Europea  de  Residus 
(ORDEN MAM/304/2002) 

 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus 
barrejats no especials  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) 

 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no 
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o 
demolició,  amb  codi  170904  segons  la  Llista  Europea  de  Residus 
(ORDEN MAM/304/2002) 

 
 

 

 



Annex A013 Annex ambiental 
 

 

Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals. TM 
 Serra de Daró 

Pàgina 53 

6. CONCLUSIONS 
 

El projecte té per objectiu condicionar i millorar la xarxa de distribució del Reg del Molí 
de Pals. 

A  la  actualitat,  els  canals  secundaris  o  regs mestres  són majoritàriament  de  terres 
exceptuant alguns petits trams que estan canalitzats en tubs de formigó o bé revestits 
del mateix. Les comportes no són estanques, i els canals de terra presenten problemes 
de  pèrdues  d’aigua  a  causa  de  la  filtració,  l’evaporació  i  una  gestió  complexa, 
comporten uns elevats costos de manteniment. 

 

La memòria resum ha consistit en estudiar sota  la perspectiva ambiental  les diferents 
alternatives plantejades per  tal de condicionar  i millorar  la xarxa de  reg del Molí de 
Pals  objecte  del  projecte,  així  com  definir  les  mesures  de  prevenció  i  protecció 
ambiental  a  aplicar  durant  l’execució  del  projecte.  Per  tant,  l’abast  de  la memòria 
resum és la zona d’influència afectada pel condicionament i millora de la xarxa de reg 
del Molí de Pals. 

  

S’han plantejat dues alternatives principals per condicionar  i millorar  la xarxa de  reg 
del Molí de Pals. L’alternativa 1 consisteix en realitzar la xarxa de sèquies, localitzant la 
Estació de Bombament a la llera del riu Ter. 

L’alternativa 2 consisteix en ubicar la captació fora d’aquesta llera, connectant la xarxa 
de reg a una canonada existent. 

 

La climatologia de la zona objecte d’estudi és la pròpia de la regió mediterrània, que a 
grans  trets,  li  confereixen  uns  hiverns  suaus  i  uns  estius  calorosos  i  eixuts,  amb 
temperatures mitjanes de 15 – 16 ºC i precipitacions mitjanes de 750 – 800 mm. 

 

La  geologia  de  la  zona  és  formada  principalment  per  materials  d’origen  fluvial, 
associats a la dinàmica del riu Ter. 

 

En quant a geomorfologia, la zona objecte d’estudi es troba a la plana al∙luvial del riu 
Ter, al marge dret del mateix. 

 

L’edafologia  està  formada  per  sòls  principalment  del  tipus  franca  i  franco‐arenosa, 
depenent de la zona de la sèquia on es trobin. 
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En  quant  a hidrologia,  a  l’àrea  regable  es  troben  alguns  cursos  hidrològics  de  poca 
entitat que no es  veuen  afectats per  les  actuacions  a  realitzar. En quants  als  canals 
sobre  els  que  s’actua,  dos  sèquies  es  troben  dins  la  zona  de  policia  definida  pel 
Reglament del Domini Públic Hidràulic. 

 

La  vegetació  present  en  els  canals  de  reg  a  revestir  o  a  canalitzar  no  és  una  flora 
associada  a  cursos  d’aigua,  sinó  que  són  plantes  que  es  poden  qualsevol marge  o 
cuneta on  circula  aigua d’escorrentia. Per  això,  les  espècies  vegetals observades  als 
costats  dels  canals  de  reg  careixen  de  valor  ambiental. No  hi  han  arbres  catalogats 
segons el Decret 47/1988, sobre declaració d’arbres d’interès Comarcal i Local. 

En quant a la fauna, a la zona d’estudi no hi ha una comunitat faunística que depengui 
dels canals. Aquests no representen una avantatge per a  la majoria d’animals,  ja que 
aquest medi no els proporciona refugi ni una font d’alimentació específica. 

 

El projecte no afecta cap espai PEIN ni de  la Xarxa Natura 2000. Tampoc afecta cap 
zona humida ni hi ha cap aqüífer protegit segons el Decret 328/1988, d’11 d’octubre, 
pel que s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en 
relació amb diversos aqüífers de Catalunya. 

 

Pel que fa referència als Hàbitats d’Interès Comunitari – HIC – hi ha una petita part de 
la zona regable del Molí de Pals on es troba un hàbitat no prioritari però les actuacions 
de millora dels canals de reg objecte del projecte no l’afecten. 

 

En relació al patrimoni d’interès geològic segons la cartografia consultada, el projecte 
no afecta cap zona catalogada com a tal. 

 

La  zona  d’estudi  no  es  troba  dins  l’àmbit  d’aplicació  del  Pla  de  Conservació  de  la 
Llúdriga, ni dins l’àmbit del Pla de Recuperació del Trencalòs. 

 

En quant al risc d’incendi, els municipis de Torroella de Montgrí,  i Ullastret es troben 
classificats, segons el Decret 64/1995, com d’alt risc d’incendi. 

Aquests dos municipis està ubicada en una plana agrícola de regadiu, allunyada de les 
grans masses  forestals  del massís  de  les Gavarres.  El  risc  d’incendi  forestal  en  tota 
aquesta plana agrícola regable és menor. 

 

Tradicionalment l’economia s’ha basat en l’agricultura però actualment el sector amb 
més pes dins els diferents municipis és el sector serveis. 
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En referència al patrimoni cultural, alguns elements arqueològics es troben dins l’àrea 
regable  del  Reg  del  Molí  de  Pals  però  no  es  veuen  afectats  directament  per  les 
actuacions a realitzar. 

 

Vist  el  comparatiu  de  les  dues  alternatives  en  els  principals  aspectes  ambientals  i 
tècnics,  i  després  d’analitzar  les  interaccions  entre  les  accions  de  cada  alternativa 
sobre els diferents vectors del medi es considera que l’alternativa 2 es la opció tècnica 
i ambientalment més favorable. 

 

L’alternativa  escollida  (alternativa  2)  es  ambientalment més  favorable degut  a  evita 
instalar la EB en zona Natura2000, com ocurria amb la alternativa 1, a que s’aprofiten 
els  accessos  existents  i  també  l’àmplia  xarxa  de  camins  que  en moltes  zones  van 
paral∙lels a la xarxa de sèquies. En alguns casos hi ha camins particulars (a l’interior de 
les parcel∙les) i zones ermes al voltant de les sèquies que actualment s’utilitzen com a 
zona de pas per a  les operacions de manteniment  (desbrossada) de  les  sèquies.  Les 
zones  on  es  preveuen  les  ocupacions  temporals  es  troben  a  dins  de  parcel∙les 
agrícoles. 

 

Pel que  fa a  l’àmbit de  la hidrologia  l’alternativa escollida es dissenya sobre  la xarxa 
actual per tant no s’altera la xarxa de drenatge superficial. Les obres d’entubament de 
les  sèquies  suposen una petita disminució de  la  superfície de  recàrrega de  l’aqüífer, 
però  tenint  en  compte  que  el  sistema  de  regadiu  del Molí  de  Pals  es  de  reg  en 
superfície,  aquesta  disminució  es  insignificant  i  no  té  efectes  sobre  la  recàrrega  de 
l’aqüífer i que per cert, no es tracta de cap aqüífer protegit. 

 

 En  aquest  aspecte  cal  mencionar  que  el  projecte  no  té  implicacions  sobre  la 
contaminació  per  nitrats.  Cal  tenir  ben  present  l’actuació  objecte  de  la  present 
memòria  resum  el  que  fa  és millorar  l’eficiència  del  transport  de  l’aigua  des  de  la 
sèquia  principal  fins  a  la  parcel∙la.  Les  parcel∙les  agrícoles  que  es  beneficien  de  la 
infraestructura continuaran regant igual i la infiltració que tingui lloc en totes aquestes 
superfícies continuaran recarregant l’aqüífer com ha succeït fins ara. 

 

En  relació a  l’àmbit atmosfèric  i acústic  l’alternativa escollida  suposa un  impacte en 
fase  de  construcció  (generació  de  pols  i  emissió  de  gasos)  i  la  no  presència  de 
receptors que es puguin veure afectats  fan que sigui un vector que es veu molt poc 
afectat. En canvi a la alternativa 2 s’afectaria un nucli productiu i residencial també a la 
fase d’explotació. 
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En  l’àmbit  de  la  vegetació,  a    l’alternativa  escollida  (alternativa  2)  al  igual  que  la 
alternativa 1,  s’aprofiten els accessos existents i per tant no hi ha afectacions sobre la 
vegetació. 

 

A nivell de fauna tant l’alternativa escollida (alternativa 2) com l’alternativa descartada 
(alternativa 1)  suposen un  impacte mínim  sobre  la  fauna per  la manca de vegetació 
natural, de boscos de  ribera  i masses  forestals a  la zona que provoca una manca de 
refugis per la fauna. A més, la circulació d’aigua temporal, la velocitat a la que circula i 
la secció dels canals són factors que limiten la presència de fauna. 

 

En relació als espais naturals tant l’alternativa escollida (alternativa 2) com l’alternativa 
descartada (alternativa 1) suposen un impacte mínim ja que l’àrea d’estudi no es troba 
dins de cap espai natural. 

 

A  nivell  de  paisatge  l’alternativa  escollida  (alternativa  2)  és  ambientalment  més 
favorable degut a que la principal afecció sobre aquest vector és l’acopi de terres i en 
aquest cas té un caràcter temporal mentre durin les obres. En el cas de l’alternativa 1 
s’aprofita l’existència d’una àmplia xarxa de camins que en moltes zones van paral∙lels 
a  la  xarxa  de  sèquies.  Les  ocupacions  temporals  previstes  s’ubiquen  a  dins  de  les 
parcel∙les agrícoles. Un cop finalitzades es restituirà tota  la zona afectada al seu estat 
original. Cal tenir present que el projecte respecte el mosaic agroforestal existent i per 
tant no té afectacions sobre el paisatge. 

 

Finalment  en  l’àmbit  socioeconòmic  tant  l’alternativa  escollida  (alternativa  2)  com 
l’alternativa descartada (alternativa 1) a nivell d’activitat econòmica suposa un impacte 
positiu tant en la fase d’execució, per l’increment de les necessitats de mà d’obra com 
en  la  fase d’explotació degut al beneficis que comporta  la millora de  la xarxa de  reg 
sobre  les  activitats  econòmiques  associades  a  la  zona  regable,  sobretot  vivers  de 
planta ornamental.  

 

S’ha de tenir en compte que aquesta actuació implica un augment de l’eficiència de la 
gestió de  l’aigua  i que es  tracta d’un bé d’us públic. Des d’un punt de  vista  social  i 
ambiental aquesta actuació aportarà beneficis en els cabals ecològics del riu Ter, ja que 
una major  eficiència  de  tot  el  sistema  implica  unes menors  necessitats  de  captació 
directa  del  riu.  Un  altre  aspecte  social  a  tenir  en  compte  és  que  aquesta  actuació 
permet una millora de la seguretat de la infraestructura respecte la situació que hi ha 
actualment, ja que les sèquies actuals són obertes i poden suposar, en punts concrets, 
punts de certa perillositat per a les persones.  
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Energeticament també tindrà un efecte positiu al eliminar  les bombes  individuals per 
una estació de bombament, el que tanmateix permetrà evitar vessaments incontrolats 
al riu i a les terres, com poden ser olis o combustible. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

L’aprovació del del Real Decreto 105/2008, de 1 de  febrero, por  el que  se  regula  la 
producción  y  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición,  estableix  un 
precedent a nivell nacional en la gestió de residus de construcció i enderrocs. A l’article 
4  d’aquest  Real  Decreto,  s’obliga  al  productor  de  residus  a  incloure  en  el  projecte 
d’execució de l'obra un estudi de gestió de residus de la construcció i demolició. 

El productor de residus ha de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent 
fomentant  la prevenció de residus d’obra,  la reutilització, el reciclatge  i altres formes 
de  valoració  tot  assegurant  un  tractament  adequat  amb  l’objecte  d’assolir  un 
desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 

Els objectius generals d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 

- Donar compliment al Real Decreto 105/2008 

- Incidir en  la cultura del personal de  l’obra amb  l’objectiu de millora en  la 

gestió dels residus. 

- Planificar  i minimitzar el possible  impacte ambiental dels residus de  l’obra. 

En  aquest  cas  els  objectius  se  centraran  en  la  classificació  en  origen  i  la 

correcta gestió externa dels residus. 

- A més de planificar  la gestió dels  residus,  s’optimitzaran els  recursos que 

s’hi destinen. 

 

Per a la realització de les obres del àmbit d'aquest projecte és necessària la demolició 
d'alguna zona, i de algun marge d'alguna parcel∙la. Aquesta activitat originarà una sèrie 
de  residus  de  construcció  i  demolició  (RCDs),  pel  que  és  necessari  preveure  una 
adequada gestió dels mateixos. 

 

2. DEFINICIÓ DE CONCEPTES 
 

Els RCD estan  formats per residus especials, no especials  i  inerts. Una bona part dels 
RCD manquen  de  perillositat  però  constituïxen  un  gran  problema  pel  seu  volum  i 
destinació  final, atès que aproximadament un 5% es valoritza  i  la  resta es destina a 
abocador. 
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Residu de construcció  i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint  la 
definició de Residu  inclosa a  l’article 3.a de  la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en 
una obra de construcció o demolició. 

Residu  especial:  tots  aquells  residus  que  per  la  seva  naturalesa  potencialment 
contaminant  requereixen  un  tractament  específic  i  un  control  periòdic  i  que  estan 
inclosos dins l’àmbit d’aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

Residu  no  especial:  tots  els  residus  que  no  es  classifiquen  com  a  residus  inerts  o 
especials. 

Residu  inert:  residu  no  perillós  que  no  experimenta  transformacions  físiques, 
químiques o biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física 
ni químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament a 
altres  matèries  que  pugui  entrar  en  contacte  de  forma  que  pugui  donar  lloc  a 
contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva 
ecotoxicitat  així  com  el  contingut  de  contaminants  de  residus  hauran  de  ser 
insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de 
les aigües superficials o subterrànies. 

Productor de residus de construcció i demolició:  

- La persona  física o  jurídica  titular de  la  llicència urbanística en una obra de 
construcció o demolició; en  les obres que no sigui necessària  llicència urbanística, es 

considerarà  productor  de  residu  la  persona  física  o  jurídica  titular  del  bé  immoble 

objecte d’una obra de construcció o demolició. 

- La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o 

d’una altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

- L'importador o adquiridor en qualsevol Estat de  la Unió Europea de residus 

de construcció o demolició. 

Posseïdor  de  residus  de  la  construcció  i  demolició:  la  persona  física  o  jurídica  que 
tingui  al  seu poder  els  residus de  la  construcció  i demolició  i ostenti  la  condició de 
gestor de  residus. Tindrà  la  consideració de posseïdor de  residus  la persona  física o 
jurídica  que  executi  l’obra  de  construcció  o  demolició,  com  el  constructor,  els 
subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de 
residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 

 

La major part dels RCD es poden considerar inerts o assimilables a inerts, i per tant el 
seu poder contaminant és relativament baix però, per contra, el seu impacte visual és 
amb freqüència alt pel gran volum que ocupen  i per  l'escàs control ambiental exercit 
sobre els terrenys sobre els quals es realitza el seu abocament. La seva correcta gestió 
es basa en  realitzar una adequada  coordinació entre  las  labors de demolició y  la de 
retirada per un gestor autoritzat, para evitar  impactes en  la zona d’obres. La retirada 
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s’haurà  de  fer  simultàniament  amb  la  demolició,  i  evitar  los  acopis  temporals  de 
residus en la zona de obres 

 

 

3. LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

3.1 Àmbit comunitari 
 

Directiva 2008/98/CE, de 19 de novembre de 2008, sobre  los residus y per  la que se 
derroguen determinades Directives. 

Directiva 75/442/CE (modificada per la Directiva 91/156/CE, de 18 de març i la Decisió 
96/350/CE). 

Directiva 96/61/CE, de 24 de setembre, relativa a la prevenció y control integrat de la 
contaminació. 

Directiva 99/31/CE, de 26 de abril, relativa al abocament de residus. 

Decisió 2000/532/CE pel que es  fa referència a  la  llista de residus  (modificada per  la 
Decisió 2001/118/CE, de 16 de gener de 2001). 

Decisió  2003/33/CE,  de  19  de  desembre,  per  la  qual  s'estableixen  els  criteris  i 
procediments d'admissió de residus en els dipòsits controlats, d'acord amb l'article 16 i 
l'annex II de la Directiva 99/31/CE. 

 

3.2 Àmbit estatal 
 

Real Decret 105/2008, on es regula la producció y gestió dels residus de construcció i 
demolició. 

Llei 10/98, de 21 de abril, de residus. 

Real Decret 952/1997 de 20 de juny. 

Real Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula la eliminació de residus 
mitjanant dipòsit. 

Pla Nacional de Residus de Construcció y Demolició (2001‐2006). 

Ordre MAM/304/2002,  de  8  de  febrer,  per  la  qual  es  publiquen  les  operacions  de 
valorització i eliminació de residus y la llista europea de residus. 

Llei 16/2002, de 1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació 
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Resolució  de  17  de  novembre  de  1998,  publicació  del  catàleg  europeu  de  residus 
(CER). 

 

 

 

3.3 Àmbit autonòmic 
 

Llei 16/2003, de 13‐06‐2003, de  finançació de  les  infraestructures de  tractament de 
residus y del cànon sobre la deposició de residus 

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

DECRET 80/2002, de 19 de  febrer,  regulador de  les  condicions per  la  incineració de 
residus 

DECRET 219/2001, de 1 de agost, per el qual es deroga la disposició addicional tercera 
del Decret 93/1999, de 6 de abril, sobre procediments de gestió de residus 

DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocaments i altres residus de la construcció. 

 

4. INSTAL·LACIONS DE RCD DE LA ZONA 
 

A  continuació  s'adjunta  la  informació de  les  instal∙lacions  per  a  la  gestió de  runes  i 
altres residus de la construcció properes a l’àmbit d’actuació. 
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5. MESURES PER A LA GESTIÓ DE RCD EN OBRA 
 

A continuació s'estableixen amb detall les mesures de protecció ambiental a seguir per 
a  la correcta gestió dels Residus de Construcció  i Demolició que es generaran durant 
l'execució de les obres. 

 

5.1 Estimació de la quantitat de residus 
 

La demolició de les zones haurà de realitzar‐se de manera que sigui possible mantenir 
les fases constructives previstes.  

Per a això, es proposa un procés de demolició que no afectarà més que a  la parcel∙la 
ocupada per les instal∙lacions actuals. No es produirà cap tipus d'afecció fora d'aquesta 
zona.  

És necessari detallar que  les  terres procedents de  les excavacions de  les obres no es 
consideren residus, i per tant no seran quantificats com a tals. 

 A continuació s'adjunta una taula a manera de resum de  la tipologia  i quantitat dels 
residus estimats que es produiran en aquesta obra.  

 

 

 

 

 

 

Branca:  Obra civil 
Tipologia:  Regadiu 

Amplada Alçaria Secció  Longitud
Estació de 

bombament/Filtratge  7,00 4,50 31,50  12,00
Regadiu Ø ≤315mm 

PEAD  1,00 1,70 1,70  4913,00
Regadiu 315mm<Ø 

≤800mm PRFV  1,50 1,90 2,85  8022,00
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Codi Residu Volum(m³) Massa(T) 
120113  Residus de soldadura  0,00 0,00 

130205 

Olis minerals no clorats de 
motor, de transmissió mecànica i 
lubricants  0,01 0,01 

150101  Envasos de paper i cartró  29,59 2,07 
150102  Envasos de plàstic  7,13 0,46 
150104  Envasos metàl∙lics  4,47 0,71 

150110 

Envasos que contenen 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per aquestes  0,71 0,06 

150111 

Envasos metàl∙lics, inclosos els 
recipients a pressió buits, que 
contenen una matriu sòlida i 
porosa perillosa  0,89 0,14 

150202 

Absorvents, materials de filtració 
(inclosos els filtres d'oli no 
especificats en cap altra 
categoria), draps de neteja i roba 
protectora contaminats per 
substàncies perilloses  0,19 0,01 

160103  Pneumàtics fora d'ús  0,59 0,12 
160604  Piles alcalines (excepte 160603)  0,00 0,01 
170101  Formigó  19,03 15,22 

170107 

Mescles de formigó, maons, 
teules i materials ceràmics, 
diferents de les especificades en 
el codi 170106)  7,19 9,00 

170201  Fusta  35,91 8,98 
170203  Plàstic  37,96 2,66 
170405  Ferro i acer  1,53 8,95 

170503 
Terra i pedres que contenen 
substàncies perilloses  0,16 0,22 

170904 

Residus mesclats de construcció 
i demolició diferents dels 
especificats en els codis 
170901,0170902 i 170903  3,01 2,41 

200301  Mescles de residus municipals  11,39 1,88 
200304  Llots de fosses sèptiques  6,66 6,66 

Total 166,42 59,58 

 

 



Annex A14 Estudi de gestió de residus.docx 
 

 

Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals. TM 
 Serra de Daró 

Pàgina 9 

5.2 Gestió dels RCD 
 

Els RCD han de dipositar‐se  en  condicions  adequades  en  les obres on  es  generen  i, 
quan  sigui  possible,  reutilitzar‐los.  En  l'obra,  serà  necessari  disposar  de  suficients 
mitjans i espai per a fer la correcta separació de tots els residus. Es disposaran cubilots 
específics per a cada tipus de residu en l'obra, i quan estiguin plens, aproximadament  

cada 2 mesos, cada cubilot es transportarà a  l'abocador o dipòsit específic per a cada 
tipologia de residu.  

La seva correcta gestió es basa a realitzar una adequada coordinació entre  les  labors 
de demolició i la de retirada per un gestor autoritzat, per a evitar impactes en la zona 
d'obres.  La  retirada  haurà  de  fer‐se  simultàniament  amb  la  demolició,  i  evitar  els 
apilaments temporals de residus en la zona d'obres 

 

5.3 Emmagatzematge dels RCD 
 

Es portaran a terme les següents mesures:  

• Se segregaran els RCD d'altre tipus de residus (perillosos i restes d'aliments).  

• Se  separaran  els  residus  de  construcció  i  demolició  des  de  l'inici  de  la  seva 

generació.  Les  terres  sense enderrocs, enderrocs de  restes  ceràmiques,  fusta 

(palets  i  restes  de  fusteria),  metalls  (bidons,  restes  de  fusteria  metàl∙lica, 

ferralla i altres), vidre i paper i plàstic s'han de segregar entre si.  

• S'acumularan  fusta,  metalls,  vidre,  paper  i  plàstic  preferentment  en 

contenidors adequats, separats i identificats.  

• No  es  realitzaran  abocaments  incontrolats,  fora  de  la  zona  delimitada  per  a 

això.  

• Les restes de  terres  i pedres, podran emmagatzemar‐se en  l'obra; en  llocs on 

no destorbin, no puguin contaminar‐se per  substàncies perilloses  i no puguin 

produir danys per lliscaments o despreniments. 

• S'utilitzaran, si és possible, bolquets que seran més senzills de retirar. 
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• La  retirada  haurà  de  fer‐se  simultàniament  amb  la  demolició,  i  evitar  els 

apilaments temporals de residus en  la zona d'obres. S'evitaran els apilaments 

de més d'un dia, per a minimitzar l'impacte visual que provoquen. 

En  el  cas  que,  com  excepció,  sigui  necessari  l'apilament  temporal  i  puntual  de  les 
restes de demolició (de més d'un dia), es disposaran en munts no massa alts (màx. 1,5 
m d'alçada), en les zones pròximes a les d'obres demolició o en la zona d'instal∙lacions 
auxiliars, i on menys molèsties provoquin. 

 

5.4 Retirada dels RCD 
 

La  retirada del  residu es  realitzarà duent‐lo a abocador autoritzat  i/o contractant un 
gestor autoritzat que es faci càrrec de la seva retirada i el seu tractament.  

En  l'apartat anterior  s'ha  facilitat  la  localització  i  característiques dels Centres per al 
tractament de RCD de la zona.  

L'activitat d'abocament de residus requereix autorització concedida per  l'Ajuntament. 
Per  això,  no  es  podrà  realitzar  l'abocament  en  llocs  en  els  quals  no  es  disposi 
d'autorització per part de l'Administració.  

Per  als  residus  fusta  (palets  i  restes  de  fusteria), metalls  (bidons,  restes  de  fusteria 
metàl∙lica,  ferralla  i  altres),  vidre  i  pneumàtics  s'haurien  de  contractar  els  serveis 
d'empreses autoritzades (gestors) que realitzin activitats de recuperació, reutilització o 
reciclatge d'aquests residus. També poden ser reutilitzats en  la pròpia obra o en altra 
pròxima,  però  haurà  de  quedar  justificada  documentalment  la  quantitat  de  residu 
generat i el total reutilitzat.  

Per  tant,  tots  aquests  materials  seran  retirats  a  abocador  a  través  d'un  gestor 
autoritzat que els reculli, els classifiqui  i els dugui al seu  lloc de destinació (Abocador 
autoritzat). 

 

 

5.5 Obligacions documentals referides als RCD 
 

• Tenir  documentat  la  quantitat  total  d'inerta produirà  i  la  proporció  que  s'ha 

reutilitzat, reciclat, valoritzat i/o dut a abocador.  

• Si es contracta a un gestor autoritzat:  
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o Còpia  de  la  seva  autorització  com  gestor  autoritzat  per  la  Comunitat 

Autònoma on desenvolupi  la seva activitat. Amb això es comprova que 

l'empresa  contractada  està  autoritzada  per  l'Administració.  En  aquest 

document  queda  definit  quin  residu  pot  gestionar,  el  tractament  que 

realitza i la data límit per a la qual s'ha concedit l'autorització.  

o Documents d'acceptació dels residus contractats.  

o Albarans de retirada dels residus.  

o Documents de control i seguiment d'aquests residus.  

• Si es tracta d'abocador municipal, tenir arxivat:  

o Justificant que l'abocador està autoritzat per l'Ajuntament.  

o Els  resguards de  lliurament de  residus,  tant  si  la  retirada  la  realitza  la 

pròpia obra com si la recollida està subcontractada.  

o Aquests resguards haurien de contenir com a mínim:  

 Data d'abocament.  

 Denominació de l'abocador.  

 Quantitat dipositada.  

 Matrícula del camió. 

 

6. BONES PRACTIQUES PER A LA GESTIÓ DELS RCD 
 

Les mesures anteriorment descrites s'acompanyen d'una relació de bones pràctiques 
que es detalla a continuació:  

Enderrocs:  

• Emmagatzemar  i  utilitzar  els  materials  amb  cura  per  a  no  trencar  peces 

innecessàriament.  

• Delimitar  una  o  diverses  zones  on  dipositar‐los  i  no  realitzar  abocaments 

incontrolats,  fora de  la  zona delimitada per  a  això.  (Preferentment  acumular 

aquest tipus de residus junts).  

• Aplicar tècniques de reutilització, minimització o reciclat d'aquests residus:  
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o Reutilitzar  les  retallades de peces d'obres de  fàbrica  i petits elements 

per a solucionar detalls que necessitin peces de dimensions més petites.  

o Picar  i  reciclar  com  farciments d'obra  les  retallades que no es puguin 

reutilitzar.  

o Si no es barregen els residus de formigó amb els d'ofici de paleta, guixos 

o plaques de cartró‐guix, es podran reutilitzar com àrid per a formigó.  

o En obres civils, les restes de formigó i aglomerat de demolició de ferms 

poden  reutilitzar‐se com  tot‐u artificial en  subbases de carreteres  i en 

replè de terraplens.  

• Dur  un  registre  de  la  quantitat  total  d’inerta  produït  i  la  proporció  que  s’ha 

reutilitzat, reciclat, valoritzat i dut a abocador. 

Material sobrant d'excavació (Terra no vegetal i/o pedres o roques):  

• Reutilitzar‐lo en  la mateixa obra, per a ompliments, esculleres, restauració de 

pedreres, restauració d'abocadors, etc., sempre que sigui possible. 

Altres residus: fusta, metalls, vidre, paper, cartró i/o plàstic:  

• Mantenir l'obra neta d'embalatges, papers, ampolles i altres envasos.  

• No separar l'embalatge fins que es vagi a emprar el producte.  

• Utilitzar materials  sense  embalatge  o  que  vengen  embolicats  en  embalatges 

reciclats o reciclaves.  

• Delimitar àrees per  tipus de  residu per al  seu dipòsit. Això  facilitarà  la gestió 

posterior.  

• Separar els residus des de l’inicio de la seva generació.  

Incloure en els contractes dels subministradors  la possibilitat que gestionin  i/o retirin 
les restes d'envasos i embalatges. 
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7. ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DELS RESIDUS 
 

El cost del tractament de gestió dels residus de construcció  i demolició estarà entorn 
del 0,05% del pressuposto de demolició:  

El pressupost es calcularà a partir de la quantitat estimada de residus de l'obra  

El preu inclourà els cubilots per al dipòsit dels residus en l'obra, i el transport de cada 
residu al gestor corresponent 

A continuació s'adjunta la taula amb el resum detallat segons cada tipologia de residu. 

 

Branca:  Obra civil 
Tipologia:  Regadiu 

Amplada Alçaria Secció Longitud 
Estació de 

bombament/Filtratge  7,00 4,50 31,50 12,00 
Regadiu Ø ≤315mm 

PEAD  1,00 1,70 1,70 4913,00 
Regadiu 315mm<Ø 

≤800mm PRFV  1,50 1,90 2,85 8022,00 

Codi Residu Volum(m³) Massa(T)
170107  Inerts  26,22 24,23
170903  Especial  1,96 0,45
170904  No especial  138,24 34,91

Total 166,42 59,58

 

Tenint  en  compte  el  volum  estimat  de  residus  en  les  obres  de  l'àmbit  d'aquest 
projecte,  i  la  durada  aproximada  de  les mateixes,  3 mesos,  el  cost  de  la  gestió  de 
residus, considerant el transport a abocador i tractament, ascendeix a la quantitat de: 
8.780,89 € (VUIT MIL SET‐CENTS VUITANTA EUROS AMB VUITANTA‐NOU CÈNTIMS)  

Aquesta quantitat s'introduirà en el pressupost de l'obra com partida alçada a justificar 
per a la gestió de residus de construcció i demolició. 
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Gest.Residus Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí Pals

AMIDAMENTS Data: 17/06/12 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST RESIDUS
Capítol 01  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRET 105/2008,
amb medis manuals

AMIDAMENT DIRECTE 166,420

Obra 01 PRESSUPOST RESIDUS
Capítol 02  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADOR

1 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

AMIDAMENT DIRECTE 164,460

2 I2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l de
capacitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,960

3 I2RA7530 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats no especials amb una densitat 0,75 a 1,1 t/m3,
procedents de demolició, amb codi 170904 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 138,240

4 I2RA6100 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus de formigó inerts, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 26,220

5 I2RA8620 kg Disposició controlada a centre de recollida i transferència de residus especials

AMIDAMENT DIRECTE 1,960

Euro
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QUADRE DE PREUS Nº1 

 

 

 

 

 

 

 



Gest.Residus Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí Pals

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 17/06/12 Pàg.: 1

I2R24200P-1 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRET 105/2008, amb medis manuals

19,60 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

I2R540R0P-2 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
de 200 l de capacitat

150,15 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

I2R642M0P-3 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

14,83 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

I2RA6100P-4 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus de formigó inerts, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

6,16 €

(SIS EUROS AMB SETZE CENTIMS)

I2RA7530P-5 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats no especials amb una densitat
0,75 a 1,1 t/m3, procedents de demolició, amb codi 170904 segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,95 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

I2RA8620P-6 kg Disposició controlada a centre de recollida i transferència de residus especials 2,38 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 17/06/12 Pàg.: 1

P-1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRET 105/2008, amb medis manuals

19,60 €

Altres conceptes 19,60000 €

P-2 I2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
de 200 l de capacitat

150,15 €

Altres conceptes 150,15000 €

P-3 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

14,83 €

Altres conceptes 14,83000 €

P-4 I2RA6100 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus de formigó inerts, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

6,16 €

B2RA6100 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus de formigó inerts, procedents d 5,87000 €
Altres conceptes 0,29000 €

P-5 I2RA7530 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats no especials amb una densitat
0,75 a 1,1 t/m3, procedents de demolició, amb codi 170904 segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,95 €

B2RA7530 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats no especials amb una d 18,05000 €
Altres conceptes 0,90000 €

P-6 I2RA8620 kg Disposició controlada a centre de recollida i transferència de residus especials 2,38 €

B2RA8620 kg Disposició controlada a centre de recollida i transferència de residus especials 2,27000 €
Altres conceptes 0,11000 €
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Gest.Residus Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí Pals

PRESSUPOST Data: 17/06/12 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost RESIDUS

Capítol 01 Classificació de residus

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRET 105/2008, amb medis manuals (P -
1)

19,60 166,420 3.261,83

TOTAL Capítol 01.01 3.261,83

Obra 01 Pressupost RESIDUS

Capítol 02 Càrrega i transport de residus a abocador

1 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 3)

14,83 164,460 2.438,94

2 I2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 200 l de capacitat (P - 2)

150,15 1,960 294,29

3 I2RA7530 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,75 a 1,1 t/m3, procedents de demolició,
amb codi 170904 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 5)

18,95 138,240 2.619,65

4 I2RA6100 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus de formigó
inerts, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P -
4)

6,16 26,220 161,52

5 I2RA8620 kg Disposició controlada a centre de recollida i transferència de residus
especials (P - 6)

2,38 1,960 4,66

TOTAL Capítol 01.02 5.519,06

euros



 

Gestió de residus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DEL PRESSUPOST 

 

 

 

 

 

 

 



Gest.Residus Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí Pals

RESUM DE PRESSUPOST Data: 17/06/12 Pàg.: 1

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost RESIDUS 8.780,89

8.780,89

euros
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Gest.Residus Projecte constructiu, condicionament de la xarxa de distribució del reg del Molí Pals

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 8.780,89

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 8.780,89

18 % IVA SOBRE 8.780,89.................................................................................................. 1.580,56

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 10.361,45

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

deu mil tres-cents seixanta-un euros amb quaranta-cinc centims
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