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RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL 

PROJECTE 
 

 
 
 

1. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DEL PRESENT PROJECTE. 
 

 
 

- Volum total dipòsit de pluvials i residuals: 200 m³ 
 

- Àrea de la conca de pluvials: 3,6 Ha 
 

- Habitatges connectats al bombament de residuals: 63 habitatges. 
 

- Pluja de disseny: Precipitació diària=26 mm. 
 

- Cabal bombes de residuals: 1 + 1 bombes de 3,5 l/s. 
 

- Cabal bombes residuals: 2 de 10 l/s + 1 de 20 l/s -+ total 40 l/s 
 

- Canonades d’impulsió: Residuals -+ PEAD100 DN 75mm PN10 
 

Pluvials -+ PEAD100 DN 250mm PN10 
 

 
 

2. ESTADÍSTICA DE PARTIDES DEL PRESSUPOST 

 





PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EGJ1ZEDF u Subministre i col·locació
d'envolvent de superficie
monobloc de formigó armat de
marca Lekumbide o similar amb
mesures: L = 3,5 m / A = 2,20 m
/ h = 2, 70 m.
Capaç d'incloure al seu
interior un grup electrògen amb
mesures L = 1,4 m / A = 0,70 m
/ h= 1,135 m.
Equipat amb terra tècnic
d'interior amb h. útil de 30
cm, porta ventilada d'accés
personal i equips amb les
mesures següents: A = 1,10 m/ h
= 2 m; reixa de ventilació a la
cara oposada; pretrencats per a
entrada i sortida de cables,
així com un orifici per a la
sortida de fums del grup
electrògen.

17.851,50 1,000 6,771 17.851,50 6,77

G450A355 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qa de
consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm per a
alçats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

105,11 138,396 5,522 14.546,80 12,29

E3H28624 m2 Clavament i extracció
individual de palplanxes
recuperables d'acer S275 JR de
700 mm d'amplada útil i de 8 mm
de gruix amb un mòdul resistent
de 540 cm3/m fins una fondària
de 8 m en terreny de graves,
arriostrada a capcel·lera,
inclòs arriostrament mitjançant
perfils metàl·lics, 2 bigues
HEB 400 de 9 m, als costats
curts, i 8 codals GISV + HEB
240 (distància màxima entre
codals 4 m), lloguer diari de
tablestaques i arriostraments.

24,57 462,400 4,313 11.361,17 16,59

G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres
corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

1,14 9.798,956 4,244 11.170,81 20,83

G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió per a base de
l'aglomerat asfàltic i
anivellació de rases.

74,38 110,360 3,115 8.208,58 23,94

14LV556E m2 Formació de sostre 20+5 cm amb
lloses alveolars de formigó
pretesat de 20 cm d'alçària i
100 a 120 cm d'amplària, amb
junt obert superiorment, de
172,7 a 190,9 kNm de moment
flector últim, per a una
sobrecàrrega (ús+permanents) 4
a 6 kN/m2 per a una llum màxima
de 10 m, acer B500T en malles
electrosoldades de 15x30, 6 i 6
mm de diàmetre, i una quantia
de 0,064 m3/m2 de formigó
HA-25/P/10/ I, abocat amb
cubilot

70,42 111,180 2,976 7.829,30 26,91

Euro



PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

E2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit
autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels
residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008,
de residus de terra inerts,
procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

7,48 997,162 2,837 7.458,77 29,74

E4D22A26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una
cara d'encofrat, amb plafó
metàl·lic de 50x200 cm, per a
murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares,
d'alçària <= 6 m, per a deixar
el formigó vist

14,47 503,380 2,768 7.283,91 32,50

EGC13712 u Grup electrògen de 7,5 fins a
20 kVA de potència, per a 230 o
400 V de tensió, amb motor
dièsel, de tipus fix, sistema
de funcionament automàtic i
instal·lat

6.990,37 1,000 2,659 6.990,37 35,15

OFB1U625 m Tub de polietilè d'alta
densitat, tipus PE-100, de DN
250 mm per a PN 10 bar, amb
unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris
i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i
provat

38,46 175,000 2,5510 6.730,50 37,70

OE21U014 u Pou de registre de 120 cm de
diàmetre i 2,00 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa
de fosa dúctil i graons, segons
plànols

858,54 7,000 2,2811 6.009,78 39,98

FGGSZ001 u Instal·lació de línia
provisional mentre durin les
obres, inclòs suports, estesa
de cable i connexions i
desmuntatge.

6.000,00 1,000 2,2812 6.000,00 42,26

PPA900SS pa Partida alçada de cobrament
íntegre per la Seguretat i
Salut a l'obra

5.000,82 1,000 1,9013 5.000,82 44,15

E2R35039 m3 Transport de terres a
instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de
7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10
i fins a 15 km

7,75 625,860 1,8414 4.850,42 45,99

F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 16
surf B35/50 D (D-12), amb betum
asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa
de rodadura i granulat
granític, estesa i compactada

56,99 84,929 1,8415 4.840,10 47,83

Euro



PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

ENN2Z010 u Subministre i col·locació de
bomba sumergible capaç
d'impulsar 10 l/s a 3.9 mca de
1.5 Kw de potència a 1355 rpm
marca Flygt model NP 3068.180
MT N/C 53-472 o similar.
Inlcós sòcol 65/DN 65, suport
superior TG 2'' d'acer
galvanitzat i conjunt de 2
tubs guia de 2'' de diàmetre
nominal i p.p d'elements de
connexió i muntatge. Totalment
instal.lada i provada a l'obra.

2.108,27 2,000 1,6016 4.216,54 49,43

ENN2Z035 u Subministre i col·locació de
bomba sumergible capaç
d'impulsar 3.5 l/s a 4.5 mca de
1.5 Kw de potència a 1355 rpm
marca Flygt model NP 3068.180
MT N/C 53-472 o similar.
Inlcós sòcol 65/DN 65, suport
superior TG 2'' d'acer
galvanitzat i conjunt de 2
tubs guia de 2'' de diàmetre
nominal i p.p d'elements de
connexió i muntatge. Totalment
instal.lada i provada a l'obra.

2.108,27 2,000 1,6017 4.216,54 51,03

G228U015 m3 Rebliment i compactació de
rases, pous i fonaments, amb
material procedent de préstec,
estesa i compactació segons
condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

7,96 528,570 1,6018 4.207,42 52,62

OFA30400 m Tub PVC doble paret corrugat,
DN 400 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i
lubricant especial per a
juntes, col·locat al fons de la
rasa i provat

55,68 75,200 1,5919 4.187,14 54,21

FGGSZ074 u Legalització 4.000,00 1,000 1,5220 4.000,00 55,73

E3HZZ001 u Transport d'entrega i recollida
de palplanxes recuperables a
lloc d'us.

3.900,00 1,000 1,4821 3.900,00 57,21

E23156A2 m2 Apuntalament i estrebada de
rases i pous, de més d'1 i fins
a 2 m d'amplària, amb plafons
metàl·lics, per a una protecció
del 20%

16,19 240,000 1,4722 3.885,60 58,68

G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm
en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

34,64 109,667 1,4423 3.798,86 60,12

OF43H211 m Tub d'acer inoxidable sense
soldadura de 10'' de diàmetre
nominal, AISI 304, inclòs part
proporcional d'accessoris i
peces especials, soldat i
col·locat al fons de la rasa i
provat

199,49 18,500 1,4024 3.690,57 61,52

Euro



PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

ENN2Z020 u Subministre i col·locació de
bomba sumergible capaç
d'impulsar 20 l/s a 3.9 mca de
1.5 Kw de potència a 1355 rpm
marca Flygt model NP 3068.180
MT N/C 53-472 o similar.
Inlcós sòcol 80/DN 80, suport
superior TG 2'' d'acer
galvanitzat i conjunt de 2
tubs guia de 2'' de diàmetre
nominal i p.p d'elements de
connexió i muntatge. Totalment
instal.lada i provada a l'obra.

3.503,65 1,000 1,3325 3.503,65 62,85

FGGSZ075 u Permisos oficials i particulars 3.500,00 1,000 1,3326 3.500,00 64,17

E221B272 m3 Excavació de terres per a
buidat de soterrani, de fins a
6 m de fondària, en terreny
fluix (SPT <20), realitzada amb
pala excavadora i càrrega
indirecta sobre camió

5,73 605,340 1,3227 3.468,60 65,49

G9E1121G m2 Paviment de panot per a vorera
gris de 20x20x2,5 cm, classe
1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada
de ciment pòrtland

33,36 101,700 1,2928 3.392,71 66,78

XPA10100 PA Partida alçada a justificar per
obres imprevistes.

3.200,00 1,000 1,2129 3.200,00 67,99

E2222422 m3 Excavació de rases i pous de
fins a 2,5 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica
sobre camió

6,25 434,721 1,0330 2.717,01 69,02

E3HZ1100 u Desplaçament, muntatge i
desmuntatge a obra de martell
percussor d'efecte doble, amb
motor, per a clavament i
extracció de palplanxes
recuperables.

2.600,00 1,000 0,9931 2.600,00 70,01

G219Q105 m Tall amb serra de disc de
paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària
de 20 cm

3,78 635,400 0,9132 2.401,81 70,92

E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de
residus de construcció o
demolició en fraccions segons
REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

20,36 114,400 0,8833 2.329,18 71,80

GDDZZQUA u Subministre i col·locació de
tapa quadrada de fosa dúctil,
tipus T1480D de Fundición
Dúctil Benito o similar,
recolzada, pas lliure de 790 x
1540 mm i classe D400 segons
norma UNE-EN 124

578,74 4,000 0,8834 2.314,96 72,68

Euro



PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

ED58DREN m Formació de rasa drenant per a
excavació amb tub de PVC de
doble paret, de diàmetre 200
mm, ranurat parcial en un arc
de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs excavació, transport a
abocador, tub, geotextil i
reblert de material filtrant
amb una profunditat de fins a 2
metres i una amplada de 0,60
metres.

39,35 57,800 0,8635 2.274,43 73,54

1G41A111 u QUADRE: CNE 2B2.4D+ALARM+DIF.
BS3DS-9+ALARM+DIF.
ARMARI METÀL·LIC DE 600 X 500 X
300 MM.
PER L'ARRENCADA DE 3 BOMBAS DE
FINS A 2,4 KW
INTERRUPTOR GENERAL DE TALL EN
CÀRREGA
GUARDAMOTORS
DIFERENCIALS
CONTACTORS
RELE DE ALTERNÀNCIA.
SELECTORS MAN-0-AUT.
LEDS DE INDICACIÓ ESTAT DE
BOMBA

2.215,21 1,000 0,8436 2.215,21 74,38

FHR158V1 u Fanal amb columna d'acer
galvanitzat i pintat i d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304),
de 6 m d'alçària, amb 1
llumenera, per a làmpades de
descàrrega de potència 70 W,
col·locat sobre dau de formigó

2.168,88 1,000 0,8237 2.168,88 75,20

E4435111Z001 m Subministrament, col·locació
d'estintolament per canonada o
rac de serveis mitjançant biga
d'acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN ref.
IPN-200 de la sèrie PERFILS de
CELSA , amb una capa
d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra.

30,43 66,000 0,7638 2.008,38 75,96

G2R35069 m3 Transport de terres a
instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de
15 km

5,28 371,302 0,7439 1.960,47 76,71

Euro



PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

GD5Z4DC4 u Subministrament i col.locació
de reixa fabricada en Fosa
Dúctil R0199RN Tango de FDB,
segons norma UNE 36-118-73.
Longitud de reixa de 980 x 490
x 70 mm. Pas lliure de 890 x
440 mm. Mesures de forats de 29
x 86 mm que garanteixen una
alta absorció. Superfície
metàl.lica antilliscant i
barrots antibicicleta. Revestit
amb pintura negra. Fabricat
segons norma EN-124, classe
D-400. Instal·lat.

139,48 14,000 0,7440 1.952,72 77,45

EF4Z0500 u Subministre i col.locació de
tub passamur de 500mm de
diàmetre i 700 mm de longitud.
d'acer inos AISI316 .Inclós
encofrat prèvi, segellat,
elemants d'estanqueïtat,
brides, canonada, juntes,
fixacions i p.p d'elements de
connexió i muntatge.
Completament instal.lat i
provat a l'obra.

946,74 2,000 0,7241 1.893,48 78,17

GP5OV010 U Arqueta de tipus H de
1.10x1x1.05m, amb paret de 15cm
de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada
interiorment i solera de 15cm
de gruix de formigó
HM-20/P/20/I. Inclòs marc i
tapa d'acer galvanitzat.

466,87 4,000 0,7142 1.867,48 78,87

EGZZALAR u Gestor/emisor d'alarmes per a
estació de bombament tipus
ATU301 de Flygt o similar, amb
capacitat per supervisar 7
entrades digitals i 1 entrada
analògica i emmagatzemar 38
alarmes i vessaments. Senyal
4-20 mA, processador de 8 bits
PIC, inclòs bateria de
seguretat de 8,4 V NiMH i
pantalla de LCD. Inclòs kit de
muntatge i SAI de recarga de
bateries.

1.858,79 1,000 0,7043 1.858,79 79,58

GDG3Z001 u Partida en concepte de la
connexió de la nova xarxa de
distribució de telefonia a la
xarxa existent.

900,00 2,000 0,6844 1.800,00 80,26

OK1V4ZCLA u Subministrament i col·locació
de clapeta antiretorn per a una
secció de pas de DN 200 mm, cos
fabricat en acer inoxidable
AISI 316, acabat final sorrejat
amb boles de vidre, goma de
tancament en neoprè, cargols i
ancoratges en A4, totalment
instal.lada.

1.729,74 1,000 0,6645 1.729,74 80,92

Euro



PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 7Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EF4Z0250 u Subministre i col.locació de
tub passamur de 250mm de
diàmetre i 700 mm de longitud.
d'acer inos AISI316 .Inclós
encofrat prèvi, segellat,
elemants d'estanqueïtat,
brides, canonada, juntes,
fixacions i p.p d'elements de
connexió i muntatge.
Completament instal.lat i
provat a l'obra.

556,74 3,000 0,6346 1.670,22 81,55

OF43B211 m Tub d'acer inoxidable sense
soldadura de 3'' de diàmetre
nominal, AISI 304, inclòs part
proporcional d'accessoris i
peces especials, soldat i
col·locat al fons de la rasa i
provat

52,20 31,500 0,6247 1.644,30 82,17

1G411333 u QUADRE: CNE 2B2.4D+ALARM+DIF.
BS2DS-7+ALARM+DIF.
ARMARI METÀL·LIC DE 500 X 400 X
200 MM.
PER L'ARRENCADA DE 2 BOMBAS DE
FINS A 2,4 KW
INTERRUPTOR GENERAL DE TALL EN
CÀRREGA
GUARDAMOTORS
DIFERENCIALS
CONTACTORS
RELE DE ALTERNÀNCIA.
SELECTORS MAN-0-AUT.
LEDS DE INDICACIÓ ESTAT DE
BOMBA

1.612,40 1,000 0,6148 1.612,40 82,79

OP1A2Z01 dia By-pass de tram de canonada de
residuals durant les obres de
substitució amb electrobomba
submergible per a un cabal
màxim de 30 m3/h i alçària
manomètrica total fins a 15 m,
inclòs tub de connexió entre
pous de fins a 150 m.

314,02 5,000 0,6049 1.570,10 83,38

E2RA7581 m3 Deposició controlada a dipòsit
autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels
residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008,
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)

13,26 114,400 0,5850 1.516,94 83,96

EGZ106 U Projecte elèctric de
legalització de les
instal.lacions

1.500,00 1,000 0,5751 1.500,00 85,66

FGGSZING u Ingeniería, topografia i
projecte

1.500,00 1,000 0,5752 1.500,00 85,09

FGGSZSUP u Supervisió obres 1.500,00 1,000 0,5753 1.500,00 84,53

Euro



PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 8Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

GDK3U010 u Pericó prefabricat de formigó
de 85x70x120 cm de secció
interior i 12,5 cm de gruix de
parets, per a canalització de
comunicacions, amb marc i tapa
de fosa dúctil, inclòs
l'excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocado,
segons plànols

715,29 2,000 0,5454 1.430,58 86,21

E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament
de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de
camió

10,79 131,040 0,5455 1.413,92 86,74

EDH1Z001 dia Neteja i inspecció de
clavegueres, pous i fosses
sèptiques de clavegueram amb
introducció manual de mànega
amb aigua a pressió, amb
aparell pneumàtic vibrador
incorporat des de compressor
situat en camió cisterna i
posterior inspecció amb càmera
de TV.

1.360,00 1,000 0,5256 1.360,00 87,26

G222U200 m3 Excavació per a localització de
serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans
manuals i amb les terres
deixades a la vora

54,16 24,000 0,4957 1.299,84 87,75

E7538A01 m Subministre i col.locació de
junt de formigonat format a
base d'una làmina de PVC
flexible marca Sika PVC tipus
''O'' o similar, inclós part
proporcional d'elements de
muntatge i col.locació

12,82 100,000 0,4958 1.282,00 88,24

G2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla
bituminosa, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

2,88 444,700 0,4959 1.280,74 88,72

E4H27R1A m2 Paret estructural per a
revestir de 25 cm de gruix, de
bloc d'argila expandida, R-4,
de 500x200x250 mm, per a
revestir, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter de ciment CEM II, de
dosificació 1:1:7 (5 N/mm2 ) i
amb una resistència a
compressió de la paret de 2
N/mm2

35,27 35,220 0,4760 1.242,21 89,19

Euro



PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 9Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

OK1V1VC02 u Subministrament i col·locació
de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 65. UNió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre
brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988
i Europea UNE EN 1074. Pes 15
Kg.

193,04 6,000 0,4461 1.158,24 89,63

E225AR70 m3 Estesa de granulats de material
reciclat de formigons, en
tongades de 25 cm, com a màxim

45,07 24,668 0,4262 1.111,79 90,05

EGB18322 u Bateria de condensadors
d'energia reactiva de 10 kVAr
de potència reactiva, de 400 V
de tensió, de connexió
automàtica i muntada
superficialment

1.063,01 1,000 0,4063 1.063,01 90,46

E2R54239 m3 Transport de residus a
instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de
7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins
a 15 km

9,24 114,320 0,4064 1.056,32 90,86

G9671L59 m Vorada recta de peces de
formigó amb rigola, monocapa,
50x20 cm, col·locada sobre base
de formigó HM-20/P/40/I de 20 a
25 cm d'alçària i rejuntada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

42,23 25,000 0,4065 1.055,75 91,26

GJM35BE4 u Ventosa embridada de diàmetre
nominal 50 mm, de 16 bar de
pressió de prova, de fosa, preu
alt i muntada en pericó de
canalització soterrada

181,75 5,000 0,3466 908,75 91,60

OFB1U612 m Tub de polietilè d'alta
densitat, tipus PE-100, de DN
125 mm per a PN 10 bar, amb
unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris
i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i
provat

12,11 75,000 0,3467 908,25 91,95

E761A005 m Subministre i col.locació de
membrana per segellat de junts
de gruix 1 mm d´una làmina de
cautxú sintètic no regenerat
(butil) col.locada adherida,
amb adhesiu de cautxú sintètic
en dissolució marca Sikaswell
2010 H o similar, inclós part
proporcional d'elements de
muntatge i col.locació

13,93 63,800 0,3468 888,73 92,28

EGZZGSMM u Modem GSM industrial GDW-11 per
telecomunicacions, amb
capacitat per enviar alarmes,
accessible per a telecontrol,
telemetria, canvi de
paràmetres. Permet comunicar
amb altres modems GSM, modem
analògic i adaptadors RDSI.

847,91 1,000 0,3269 847,91 92,60
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G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en
parament no vist, horitzontal

33,16 24,950 0,3170 827,34 92,92

BG311206 m Cable 13 m / ENM10 Vermell
ENM10 0.95 - 1.10 densitat

82,80 9,000 0,2871 745,20 93,20

E2616504 h Esgotament d'excavació a cel
obert, rases i pous, amb
electrobomba submergible per a
un cabal màxim de 30 m3/h i
alçària manomètrica total fins
a 15 m. Inclòs canonada
d'impulsió de 80 mm de diàmetre
nominal de cautxú sintètic i
teixit de poliester i poliamida
de 50 m de longitud,
subministre i lloguer de grup
electrògen de 30 kVA, inclòs
consum de combustible, peces
especials, connexions i
manteniment de l'instal·lació.

10,31 72,000 0,2872 742,32 93,48

OK1V1VC03 u Subministrament i col·locació
de vàlvula de comporta  DN 65

232,35 3,000 0,2673 697,05 93,75

EF4Z0075 u Subministre i col.locació de
tub passamur de 75mm de
diàmetre i 700 mm de longitud.
d'acer inos AISI316 .Inclós
encofrat prèvi, segellat,
elemants d'estanqueïtat,
brides, canonada, juntes,
fixacions i p.p d'elements de
connexió i muntatge.
Completament instal.lat i
provat a l'obra.

166,74 4,000 0,2574 666,96 94,00

E4445315 kg Acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, per a biguetes
formades per peça composta, en
perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

1,74 361,752 0,2475 629,45 94,24

XPA1ZESC PA Partida alçada a justificar per
obres d'escomesa elèctrica
segons indicacions de la
companyia subministradora
fecsa-endesa.

615,06 1,000 0,2376 615,06 94,47

OFA30500 m Tub PVC doble paret corrugat,
DN 500 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i
lubricant especial per a
juntes, col·locat al fons de la
rasa i provat

91,65 6,600 0,2377 604,89 94,70
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EF4Z0080 u Subministre i col.locació de
tub passamur de 80mm de
diàmetre i 700 mm de longitud.
d'acer inos AISI316 .Inclós
encofrat prèvi, segellat,
elemants d'estanqueïtat,
brides, canonada, juntes,
fixacions i p.p d'elements de
connexió i muntatge.
Completament instal.lat i
provat a l'obra.

186,74 3,000 0,2178 560,22 94,91

OK1V5B05 u Subministrament i col·locació
de vàlvula de retenció DN 80 PN
16 

166,98 3,000 0,1979 500,94 95,10

XPA8Z005 PA Partida alçada a justificar per
a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons
indicació de la Direcció de
l'Obra

500,00 1,000 0,1980 500,00 95,29

FD5H81HA m Canal de formigó polímer,
d'amplària interior 250 mm, amb
un pendent del < 1 %, amb
perfil lateral, amb reixa de
fosa nervada classe D400,
segons norma UNE-EN 1433,
fixada amb tanca a la canal,
col·locada sobre base de
formigó amb solera de 150 mm de
gruix i parets de 150 mm de
gruix

120,26 4,000 0,1881 481,04 95,48

G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i
desmuntatge de cindri, inclosa
la preparació de la base

11,05 43,163 0,1882 476,95 95,66

E5Z15S30 m2 Formació de pendents amb morter
de perlita i ciment de densitat
350 kg/m3, de 12,5 cm de gruix
mitjà

19,65 23,850 0,1883 468,65 95,83

OK1V5B03 u Subministrament i col·locació
de vàlvula de retenció DN 65 PN
16 

225,92 2,000 0,1784 451,84 96,01

F6A1Z001 m Reixat d'1.6 m d'alçària, de
malla d'acer galvanitzat i
plastificat 200x50 mm i 50x50
de pas de malla i d 5 mm , amb
doblegat longitudinal, muntants
formats de tub d'acer
galvanitzat i plastificat,
col.locats cada 2.70 m fixats
sobre coronament de mur de
formigó. Inclosa p.p d'elements
auxiliars de fixació i muntatge
i pp d'elements corresponents a
la instal.lació de 2 portes.

89,48 5,000 0,1785 447,40 96,18
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EF4Z0200 u Subministre i col.locació de
tub passamur de 200mm de
diàmetre i 700 mm de longitud.
d'acer inos AISI316 .Inclós
encofrat prèvi, segellat,
elemants d'estanqueïtat,
brides, canonada, juntes,
fixacions i p.p d'elements de
connexió i muntatge.
Completament instal.lat i
provat a l'obra.

446,67 1,000 0,1786 446,67 96,34

EG4253JH u Interruptor diferencial de la
classe A, gamma terciari, de 40
A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte,
construït segons les
especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

143,65 3,000 0,1687 430,95 96,51

G219U030 m2 Demolició de voreres amb base
de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm
de cota mitja, inclos càrrega
sobre camió

4,46 92,700 0,1688 413,44 96,66

FGGSZSEG u Coordinació de seguretat i
salut

400,00 1,000 0,1589 400,00 96,82

EG42539D u Interruptor diferencial de la
classe A, gamma terciari, de 25
A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte,
construït segons les
especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

95,87 4,000 0,1590 383,48 96,96

G450M710 m3 Formigó HM-30/P/20/Qa de
consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm per a
alçats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

103,01 3,645 0,1491 375,47 97,10

G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en
parament no vist, vertical

25,83 13,500 0,1392 348,71 97,24

EG482355 u Protector per a sobretensions
permanents i transitòries amb
IGA integrat d'intensitat
nominal 50 A, tetrapolar
(3P+N), PIA corba C, de poder
de tall segons UNE-EN 60898 de
6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, muntat en
perfil DIN

347,93 1,000 0,1393 347,93 97,37

FGGSZ072 u Suplement per marcar, medir i
confeccionar plànol definitiu
constructiu (sup. 100m)

343,75 1,000 0,1394 343,75 97,50
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G922101F m3 Subbase de sauló, amb estesa i
piconatge del material al 95 %
del PM

25,24 13,320 0,1395 336,20 97,63

G214U020 m3 Enderroc d'estructures de
qualsevol tipus, de formigó en
massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport
a l'abocador, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

47,00 6,750 0,1296 317,25 97,75

EG414DJJ u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 50 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, tetrapolar (4P), de
6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

146,58 2,000 0,1197 293,16 97,86

E812U005 m Subministre i col.locació de
morter per a regularització
de cantonades solera i murs
format a base de ciment,
millorat amb resines
sintètiques , fum de sílice i
fibres de poliamida marca
Sikatop o similar

4,58 63,800 0,1198 292,20 97,97

FD5J529E u Caixa per a embornal de
70x30x85 cm, amb parets de 14
cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l sobre
solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

142,73 2,000 0,1199 285,46 98,08

EDD15638 m Paret per a pou circular de
D=80 cm, de 15 cm de gruix de
maó calat, arrebossada i
lliscada per dins i esquerdejat
per fora amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

215,47 1,300 0,11100 280,11 98,18

OF43A211 m Tub d'acer inoxidable sense
soldadura de 2 1/2'' de
diàmetre nominal, AISI 304,
inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials,
soldat i col·locat al fons de
la rasa i provat

36,65 7,400 0,10101 271,21 98,29

GDDZ7DD4 u Bastiment i tapa circular de
fosa dúctil per a pou de
registre, pas lliure de 600 mm
de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

89,96 3,000 0,10102 269,88 98,39
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GFB1Z001 m Escomesa provisional d'aigua
potable durant l'execució de
les obres. Inclós tub de
polietilè d'alta densitat,
tipus PE-100, de DN 63 mm per a
PN 10 bar, amb unions
termosoldades, col·locat
superficialment fixat amb
grapes, part proporcional
d'accessoris, peces especials
de polietilè i retirada un cop
finallitzada les obres.

4,94 50,000 0,09103 247,00 98,48

EF4Z0065 u Subministre i col.locació de
tub passamur de 65mm de
diàmetre i 700 mm de longitud.
d'acer inos AISI316 .Inclós
encofrat prèvi, segellat,
elemants d'estanqueïtat,
brides, canonada, juntes,
fixacions i p.p d'elements de
connexió i muntatge.
Completament instal.lat i
provat a l'obra.

116,57 2,000 0,09104 233,14 98,57

G228U010 m3 Rebliment i compactació de
rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

4,51 50,519 0,09105 227,84 98,66

OE22U100 u Graó de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols

8,74 26,000 0,09106 227,24 98,74

GDG34110 M Canalització amb 4 tubs de PVC
rígid de D 110 mm i dau de
recobriment de 45x40 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

22,53 10,000 0,09107 225,30 98,83

FGGSZ030 u Empalme BT sec 3x240+150 mm2
termotràctil

109,97 2,000 0,08108 219,94 98,91

GHQ22A52 u Projector per a exteriors amb
làmpades de vapor de mercuri
amb reflector de distribució
semiintensiva, amb làmpada de
125 W, de forma rectangular,
tancat i fixat a la paret

104,59 2,000 0,08109 209,18 98,99

E81111E0 m2 Arrebossat esquerdejat sobre
parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra

12,03 15,000 0,07110 180,45 99,06

GG22U060 m Tub flexible corrugat plàstic
de diàmetre nominal exterior 63
mm, lliure d'halògens amb grau
7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 de Rehau o equivalent,
inclòs transport a obra,
muntatge encastat i material
auxiliar i de fixació necessari

17,91 10,000 0,07111 179,10 99,13
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GG145602 u Caixa per a quadre de
distribució, metàl·lica amb
porta, per a tres fileres de
dotze mòduls i muntada
superficialment

148,91 1,000 0,06112 148,91 99,18

EG11UA16 u Caixa general de protecció de
polièster reforçat amb fibra de
vidre, de 160 A, segons esquema
UNESA número 9, inclosa base
portafusibles tripolar NH T-0
(sense els fusibles) i neutre
amobible, connexió mitjançant
cargols inoxidables M10, grau
de protecció IP41 IK09, muntada
superficialment

143,45 1,000 0,05113 143,45 99,24

FGGSZ022 m Estesa simple d'un circuit
3x1x240-1x150.

13,08 10,000 0,05114 130,80 99,29

E21D2111 m Enderroc de clavegueró de
formigó de 40x60 cm o de
diàmetre 50 cm, com a màxim,
sense solera, amb mitjans
manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

5,02 25,000 0,05115 125,50 99,34

G219U020 m Demolició de vorades amb rigola
de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la
base de formigó i càrrega sobre
camió

4,59 25,000 0,04116 114,75 99,38

OFB1U606 m Tub de polietilè d'alta
densitat, tipus PE-100, de DN
63 mm per a PN 10 bar, amb
unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris
i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i
provat

4,43 25,000 0,04117 110,75 99,42

EH6E2211 u Kit d'emergència per a làmpades
fluorescents d'11 a 58 W, amb
balast electrònic i amb
carregador-convertidor de
bateria de Pb, amb possibilitat
de telecomandament, amb 2
nivells de potència, autonomia
>1h treballant al nivell alt i
alimentant un tub fluorescent
estàndar de 58 W, i amb un
rendiment del 52%, col·locat

99,16 1,000 0,04118 99,16 99,46

EG414D9B u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, bipolar (2P), de 6000
A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

31,54 3,000 0,04119 94,62 99,49

E9J12X62 m2 Emulsió bituminosa per
impermeabilització de murs
exteriors marca Sika Igol-A o
similar

0,63 134,500 0,03120 84,74 99,53
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EK3MU030 u Tapa de fosa tipus boca d'home
de 70x70 cm per a dipòsit de
gas-oil, instal·lada

83,77 1,000 0,03121 83,77 99,56

FGGSZCA2 u Cata localització serveis de BT 82,85 1,000 0,03122 82,85 99,59

E898D240 m2 Pintat de parament vertical
exterior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb
una capa de fons, diluïda, i
dues d'acabat

5,23 15,000 0,03123 78,45 99,62

E8B271E3 m2 Pintat de superfície de
parament de formigó amb pintura
per a la protecció de
superfícies de formigó,
tixotròpica i elàstica de
resines acríliques,
monocomponent, per a protecció
contra la penetració i
resistent a l'humitat, aplicada
en tres capes

6,24 12,400 0,03124 77,38 99,65

FGGSZ133 u Connexió cable amb terminal
3x240-1x150 mm2

38,51 2,000 0,03125 77,02 99,68

F21H1641 u Desmuntatge de llumenera,
columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins
a 6 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó
a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

76,56 1,000 0,03126 76,56 99,71

EG414DJH u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, tetrapolar (4P), de
6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

75,46 1,000 0,03127 75,46 99,74

FD5Z7CD4 u Bastiment i reixa de fosa
dúctil, recolzada, per a
embornal, de 650x330x40 mm,
classe D400 segons norma UNE-EN
124 i 17 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb
morter

75,37 1,000 0,03128 75,37 99,76

EH614112 u Llumenera d'emergència circular
amb difusor de policarbonat i
cos d'ABS, amb 1 làmpada
fluorescent de 4 W de potència,
flux aproximat de 80 lumens i 1
hora d'autonomia, per a cobrir
una superfície aproximada de 15
m2, amb un grau de protecció IP
425, encastat en sostre o paret

60,94 1,000 0,02129 60,94 99,79
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EG414DJB u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, tetrapolar (4P), de
6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

56,87 1,000 0,02130 56,87 99,81

EHA1H5N4 u Llumenera industrial amb
reflector simètric i 2 tubs
fluorescents de 36 W, de forma
rectangular, amb xassís de
planxa d'acer perfilat, muntada
superficialment al sostre

56,21 1,000 0,02131 56,21 99,83

EG31S606 m Conductor de coure de
designació UNE RVFV 0,6/1 kV,
tetrapolar de 4x10 mm2 i
col·locat en tub

5,11 10,000 0,02132 51,10 99,85

EG414D95 u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 4 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, bipolar (2P), de 6000
A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

47,73 1,000 0,02133 47,73 99,87

OFA1U110 m Tub de PVC de DN 110 mm, per a
PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb
protecció contra la corrosió,
col·locat al fons de la rasa i
provat

4,27 10,000 0,02134 42,70 99,88

EG380807 m Conductor de coure nu, unipolar
de secció 1x25 mm2, muntat en
malla de connexió a terra

8,35 5,000 0,02135 41,75 99,90

EG31S506 m Conductor de coure de
designació UNE RVFV 0,6/1 kV,
tetrapolar de 4x6 mm2 i
col·locat en tub

3,92 10,000 0,01136 39,20 99,91

EG414D9D u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, bipolar (2P), de 6000
A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

32,83 1,000 0,01137 32,83 99,93

EG6211D4 u Interruptor, de tipus
universal, bipolar (2P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu
superior, encastat

14,58 2,000 0,01138 29,16 99,94

Euro



PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 18Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EG31T50F m Conductor de designació UNE RZ
0,6/1 kV, amb neutre fiador de
2x6 mm2 i col·locat amb grapes
sobre façanes

5,51 5,000 0,01139 27,55 99,95

EG372302 m Conductor de coure paral·lel
separable flexible, 250 V de
tensió nominal, bipolar de
secció 2x2,5 mm2 i muntat
superficialment

1,63 15,000 0,01140 24,45 99,96

EG631A58 u Presa de corrent de tipus
universal, bipolar amb presa de
terra desplaçada (2P+T), 16 A
250 V, amb tapa protegida, preu
superior, encastada

11,70 2,000 0,01141 23,40 99,97

EGD1431E u Piqueta de connexió a terra
d'acer, amb recobriment de
coure de gruix estàndard, de
2500 mm de llargària de 17,3 mm
de diàmetre, clavada a terra

21,77 1,000 0,01142 21,77 99,97

EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb
pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca
i col·locat superficialment

18,78 1,000 0,01143 18,78 99,98

EG45A142 u Tallacircuit amb fusible
cilíndric de 50 A, unipolar,
amb portafusible separable de
22x58 mm i muntat
superficialment

12,97 1,000 0,00144 12,97 99,99

EG611011 u Caixa de mecanismes, per a un
element, preu superior,
encastada

1,79 6,000 0,00145 10,74 99,99

OFA1U120 m Tub de PVC de DN 200 mm, per a
PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb
protecció contra la corrosió,
col·locat al fons de la rasa i
provat

10,47 1,000 0,00146 10,47 99,99

EG372202 m Conductor de coure paral·lel
separable flexible, 250 V de
tensió nominal, bipolar de
secció 2x1,5 mm2 i muntat
superficialment

1,41 5,000 0,00147 7,05 00,00

GDGZV010 M Banda contínua de plàstic de
color, de 30 cm d´amplària,
col.locada al llarg de la rasa
a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla
senyalitzadora

0,33 20,000 0,00148 6,60 00,00

TOTAL: 100,00148,00

Euro
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TREBALLS TOPOGRÀFICS 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

Per la redacció d’aquest projecte s’ha realitzat un aixecament topogràfic de detall a escala 

1:300 que ha realitzat l’empresa EGBTOP per encàrrec d’ABM JG. 

Per tal de complementar aquest aixecament topogràfic s’ha utilitzat també la cartografia a 

escala 1:5000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 

A continuació s’adjunten els plànols obtinguts a partir de l’aixecament topogràfic: 
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�������		

�������	�
�����

�������	�
������������
����������
�����������������������������������������������������������

�������������������������������������
��

������
����
���������������	����������
�����	���


����
�����������������������������������

��������
���������������
�

����������
���	��� !"	�#$#



 
 
 
 
 
 

 

Í N D E X 
 

 INTRODUCCIÓ 
 
I. PETICIONARI................................................................................................................... 1 
II. OBJECTIU........................................................................................................................ 1 
III. METODOLOGIA I TREBALLS REALITZATS .................................................................. 1 
IV. ACREDITACIONS............................................................................................................ 2 
 
 ESTUDI GEOTÈCNIC 
 
1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’OBRA PREVISTA................................................ 3 

2. GEOLOGIA ............................................................................................................................. 3 

3. NIVELL FREÀTIC ................................................................................................................... 4 

4. CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA ..................................................................................... 4 

4.1 Punts d’assaig .................................................................................................................. 4 

4.2 Testificació del sondeig .................................................................................................... 4 

4.3 Assaigs de penetració dinàmica....................................................................................... 5 

4.3.1 Assaigs de penetració dinàmica SPT.................................................................. 5 

4.3.2 Assaigs de penetració dinàmica DPSH............................................................... 5 

4.4 Assaigs de laboratori ........................................................................................................ 7 

4.5 Unitats geotècniques i paràmetres geomecànics............................................................. 7 

4.6 Càrrega admissible de servei ........................................................................................... 9 

4.7 Empentes del terreny ....................................................................................................... 9 

5. AGRESSIVITAT DEL MEDI.................................................................................................. 10 

6. EXPANSSIVITAT DEL MEDI................................................................................................ 11 

7. PARÀMETRES SÍSMICS ..................................................................................................... 11 

8. EXCAVABILITAT I ESTABILITAT TEMPORAL.................................................................... 11 

9. CONCLUSIONS.................................................................................................................... 12 

10. RECOMANACIONS.............................................................................................................. 12 

 

 

Plaça Independència, 10. escala B, entresòl 3a. 17001 Girona. t 972 21 63 43  f 972 22 46 62  geocam@infonegocio.com 

 
 

 ANNEXOS 
 

ANNEX 1. Assaigs in situ. 

ANNEX 2. Assaigs de laboratori. 

ANNEX 3. Perfil geotècnic interpretatiu. 

ANNEX 4. Memòria de càlculs. 

ANNEX 5. Memòria fotogràfica 



 
 
 
 

Plaça Independència, 10. escala B, entresòl 3a.17001 GIRONA  t 972 21 63 43  f 972 22 46 62  geocam@infonegocio.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓ 
 



 
 
 
 
 

Estudi Geotècnic DIPÒSIT LAMINACIÓ – ST PERE PESCADOR 1 

I. PETICIONARI 

A petició de ABM SERVEIS D’ENGINYERIA I CONSULTIMG SL, es presenta el següent estudi 
geotècnic pel projecte de construcció d’una dipòsit de laminació, situat al carrer Marinada, del terme 
municipal de Sant Pere Pescador. 

 

II. OBJECTIU 

L’objectiu del present estudi és identificar les unitats geològiques i geotècniques presents al subsòl de 
la zona d’estudi i determinar la càrrega admissible i els assentaments previsibles de les unitats 
reconegudes, amb la finalitat d’avaluar la solució de fonamentació de l’obra prevista. 

 

III. METODOLOGIA I TREBALLS REALITZATS 

 Aquest estudi s’ha realitzat segons els treballs pressupostats a l’oferta 11-GTC129/GRN080 
acceptada pel client. 

 Tots els treballs han estat realitzats i dirigits per un tècnic qualificat, llicenciat en Geologia. 

 Tots els assaigs realitzats en l’àmbit d’aquest estudi s’han fet segons la normativa sectorial 
existent i seguint les normes d’aplicació ISSME i/o UNE. 

 Les cotes relatives especificades han estat mesurades amb un nivell òptic LEICA NA-720. 

 Per tal d’assolir els objectius fixats, la metodologia de treball que s’ha seguit és la següent: 

1. Reconeixement geològic de la zona d’estudi amb la finalitat d’identificar l’emplaçament geològic i 
definir la línia d’investigació adequada a l’emplaçament i al tipus d’obra constructiva. 

2. Estudi bibliogràfic i compilació de dades existents referents a la zona d’estudi. 

3. Estudi geotècnic de camp que ha consistit en: 

 1 sondeig a rotació amb extracció de testimoni continu, fins a una profunditat de 6 m. 

 1 mostra inalterada (MI) i 2 assaigs SPT (Standard Penetration Test). 

 1 assaig de penetració dinàmica contínua DPSH, fins a una profunditat de 10 metres. 

4. Estudi geotècnic de laboratori, que ha consistit en: 

 Assaig de Tall directe, sense consolidar i sense drenar i del Contingut de Sulfats Solubles 
del Sòl (EHE-08) efectuats a la mostra MI-1.1 extreta del sondeig S1. 

 Anàlisi química de l’aigua per a determinar-ne l’agressivitat vers al formigó, incloent 
pH, residu sec, sulfats, magnesi, diòxid de carboni lliure i amoni (EHE-99 ANNEX 5) de 
la mostra d’aigua MAS-1.1; extreta del sondeig S1 de 2,8 metres de profunditat. 

5. Redacció del present document amb la memòria dels treballs realitzats, la caracterització 
geotècnica del subsòl del terreny i les conclusions i recomanacions referents a l’obra prevista. 
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IV. ACREDITACIONS 

Els assaigs in situ han estat realitzats per l’empresa GEOCAM SL que correspon a un laboratori 
acreditat per la Generalitat de Catalunya, segons resolució de 4 d’abril de 2006 en l’àrea de 
Geotècnia: GTC Àmbit de sondeigs, presa de mostres i assaigs in situ per a reconeixements 
geotècnics. Número d’identificació a efectes registrals: 06154GTC06(B). 

Els assaigs de laboratori han estat realitzats per l’empresa LOSTEC SA, que correspon a un 
laboratori acreditat per la Generalitat de Catalunya en l’àrea de Geotècnia: GTL Àmbit d’assaigs de 
laboratori de geotècnica. Número d’identificació a efectes registrals 06105GTL05(B+C). 
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1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’OBRA PREVISTA 

TIPUS D’OBRA:  

Dipòsit de laminació. 

SITUACIÓ 

Carrer Marinada, al terme municipal de Sant Pere Pescador. 

TIPOLOGIA DE FONAMENTACIÓ PREVISTA: 

No prevista. 

CÀRREGA MÀXIMA DE TREBALL: 

No prevista. 

SUPERFÍCIE OCUPADA EN PLANTA: 

 130 m2 

MORFOLOGIA DE LA ZONA: 

La superfície topogràfica de la zona d’estudi és sub – horitzontal i pràcticament planera. Veure el 
plànol d’emplaçament ubicat a l’annex 1 (Assaigs in situ). 

COTA ZERO DE L’ESTUDI: 
Les cotes referides en aquest estudi corresponen a cotes relatives mesurades amb un nivell òptic 
LEICA NA-720 i es troben referenciades Al plànol topogràfic facilitat pel client. Veure el plànol 
d’emplaçament de l’annex 1. 

 

2. GEOLOGIA 

Des del punt de vista geomorfològic, la zona d’estudi es troba ubicada a l’extrem oriental de la unitat 
de la depressió tectònica de l’Empordà, molt a prop de la desembocadura del riu Fluvià. 

Aquesta unitat correspon a una estructura en horst i graben, generada durant l’etapa distensiva que 
afectà el marge mediterrani durant el Neogen i que donà lloc a la fossa tectònica de l’Empordà la qual 
es troba ben delimitada per un conjunt de falles d’orientació NW-SE amb una gran continuïtat lateral i 
salts verticals de l’ordre del quilòmetre, que la individualitzen dels relleus circumdants. 

El rebliment d’aquesta conca és d’edat neògena, de caràcter continental (ventalls al·luvials) cap a 
l’oest i de caràcter marí a l’est, doncs era una conca oberta al Mediterrani. A més, a favor de les falles 
s’hi disposaren materials volcànics com, per exemple, les traquites de Vilacolum. Més tard, al 
Quaternari, es disposà l’actual xarxa fluvial, amb els corresponents dipòsits en règim meandriforme a 
la desembocadura dels cursos fluvials. 

Els materials que formen el subsòl de l’àrea estudiada corresponen a sediments fins (argiles, llims, 
sorres i graves) de rebliment de la plana al·luvial del Fluvià en règim meandriforme, ocasionalment 
retreballats pel mar. Són d’edat quaternària (Pleistocè superior – Holocè). 
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3. NIVELL FREÀTIC 

Del punt de vista hidrogeològic, els materials del subsòl de la parcel·la es comporten com una unitat 
de permeabilitat moderada - alta i donen lloc a un aqüífer de tipologia lliure. 

En el moment de realitzar el reconeixement geològic de la zona d’estudi, al maig del 2011, es va 
detectar el nivell freàtic a una profunditat de 2,8 m al sondeig S1. 

 

4. CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA 

Per a la caracterització geotècnica de l’emplaçament s’ha realitzat 1 sondeig amb recuperació de 
testimoni continu, 1 mostra inalterada, 2 assaigs SPT i 1 assaig de penetració dinàmica 
contínua DPSH. A més, s’han dut a terme els assaigs de laboratori especificats a l’apartat 4.4 
d’aquest informe. 

La finalitat dels assaigs és identificar l’estratigrafia del subsòl del terreny d’estudi i obtenir els 
paràmetres geomecànics necessaris per calcular la càrrega admissible del terreny. 

 

4.1 Punts d’assaig 

Els punts on s’han realitzat els assaigs es poden localitzar en el plànol d’emplaçament de l’annex 1 
d’aquest informe (Assaigs in situ). Els assaigs realitzats són els següents: 

Taula 1. Resum dels assaigs realitzats. 

IDENTIFICACIÓ TIPUS D’ASSAIG COTA PROFUNDITAT 

S1 Sondeig amb recuperació de 
testimoni continu +3,45 m 6,00 m 

PD-1 DPSH +3,10 m 10,00 m 

MI-1.1 Tall directe i Sulfats Solubles +2,25 m 1,20 m 

MAS-1.1 Agressivitat complerta de l’aigua +0,65 m 2,80 m 

Les cotes corresponen a cotes relatives mesurades amb un nivell òptic LEICA NA-720 i es troben 
referenciades al plànol topogràfic facilitat pel cient. Veure el plànol d’emplaçament de l’annex 1. 

 

4.2 Testificació del sondeig 

La testificació del sondeig ha revelat la presència de una única unitat geològica a escala d’aflorament, 
que correspon a un dipòsit de plana al·luvial, d’edat quaternària, format bàsicament per argiles, 
sorres i algo de graves. 

El resultat de la testificació del sondeig es pot observar a l’annex 1 d’aquest informe (Assaigs in situ) i 
de forma sintètica a la Taula 2. 
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Les profunditats a les que es fa referència a la taula de la pàgina següent corresponen a profunditats 
relatives mesurades en la vertical de la perforació i referides a la cota de la superfície topogràfica en 
el mateix punt de perforació. 

Taula 2. Síntesi de les dades de la testificació del sondeig. 

S1 
PROFUNDITAT LITOLOGIA SPT/MI FREÀTIC

0,00 – 0,30 m PAVIMENT. - 

0,30 – 2,70 m ARGILA de color marró amb sorra molt fina a mitja. 

2,70 – 3,00 m SORRA ARGILOSA molt fina a mitja de color marró. 

3,00 – 6,00 m 

SORRA de granulometria molt fina a molt grollera de color marró 
amb grava. Aquests materials són inestables i s’esfondren amb 
facilitat durant la perforació. La grava és de litologia variada, 
morfologia subarrodonida i de fins a 5 cm de diàmetre detectat. 

MI-1.1 
04/07/09/11 

SPT-1.1 
06/09/09/11 

SPT-1.2 
06/15/16/13 

2,8 m 

 

4.3 Assaigs de penetració dinàmica 

4.3.1 Assaig de penetració dinàmica SPT 

L’assaig de penetració dinàmica SPT (Standard Penetration Test) consisteix en comptabilitzar el 
nombre de cops necessaris per clavar trams de 15 cm (N15) d’una cullera normalitzada (SPT) de 60 
cm de longitud total. Aquests cops són donats per una maça de 63,5 kg, en caiguda lliure des d’una 
alçada de 75 cm. 

El paràmetre que s’extreu d’aquest assaig és el NSPT30, que s’obté menyspreant els valors primer i 
últim de N15 i sumant els valors segon i tercer d’aquest paràmetre i permet calcular la resistència del 
terreny a la penetració dinàmica per punta. 

A diferència d’altres assaigs de penetració, en que la única dada que s’obté és la resistència al 
descens del varillatge, en el SPT el que s’introdueix en el terreny és un tub, la qual cosa permet 
recuperar una mostra, que ens informa de la naturalesa de la capa travessada. 

S’han realitzat 2 assaigs SPT. La seva situació junt amb les actes complertes dels resultats, es poden 
localitzar a l’annex 1 d’aquest informe (Assaigs in situ). 

Els dos assaigs presenten un colpeig mig - alt, que correspon als materials granulars grollers (amb 
graves) del dipòsit al·luvial quaternari. 

 

4.3.2 Assaigs de penetració dinàmica DPSH 

L’assaig de penetració dinàmica contínua consisteix en comptabilitzar el nombre de cops N 
necessaris per clavar trams de varillatge de 20 cm (N20). L’assaig s’ha realitzat mitjançant un 
penetròmetre dinàmic tipus DPSH, on els cops són donats per una maça de 63,5 Kg de pes que cau 
lliurement des d’una alçada fixa de 75 cm. 
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El paràmetre N permet calcular la resistència a la penetració dinàmica per punta i es pot 
correlacionar amb els paràmetres geomecànics dels sòls, obtenint la columna contínua de la seva 
resistència. 

L’emplaçament de l’assaig, junt amb les actes complertes dels resultats, es poden localitzar a l’annex 
1 d’aquest informe (Assaigs in situ). L’assaig s’han realitzat fins a una profunditat de 10 m, sense 
assolir el rebuig. 

Com es pot comprovar a la gràfica que segueix, es poden diferenciar bàsicament dos trams: 

1) Un tram superior que arriba fins a una profunditat d’1 m, amb un colpeig baix i força regular, que 
s’interpreta que correspon als materials argilosos del sostre del dipòsit al·luvial quaternari. 

2) El tram inferior, on el colpeig passa a mitjà – alt més irregular, que s’interpreta que correspon als 
materials granulars amb graves del mateix dipòsit al·luvial. 

 

Figura 1. Resultats de l’assaig de penetració dinàmica N20. 
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4.4 Assaigs de laboratori 

Els assaigs de laboratori realitzats per a caracteritzar els materials del subsòl de l’àrea d’estudi, s’han 
efectuat al laboratori acreditat de LOSTEC SA. 

Les actes dels resultats, es poden observar a l’annex 2 d’aquest informe (Assaigs de laboratori) i de 
forma sintètica, a la taula següent: 

 

Taula 3: Síntesi de les dades dels assaigs de laboratori. 

TALL DIRECTE (SC/SD: UU 
MOSTRA REFERÈNCIA 

LABORATORI Angle fregament 
intern (º) 

Densitat aparent 
(gr/cm3) Humitat (%) Cohesió 

(Kp/cm2) 
MI-1.1 1106097 19,30 1,92 22,3 0,43 

 
CONTINGUT DE SULFATS 

MOSTRA REFERÈNCIA 
LABORATORI % SO3 % SO4 ppm SO3 ppm SO4 AGRESSIVITAT 

MI-1.1 1106097 - - - 221,22 NO AGRESSIUº 

MAS-1.1 1106098 - - - 449,00 ATAC DÈBIL (QA) 

 
MOSTRA REFERÈNCIA 

LABORATORI 
ppm 
CO2 

ppm 
RESIDU SEC 

pH 
ppm 
NH4+

 

ppm 
Mg2+

 

MAS-1.1 G10-3758 1,0 1651 7,1 0,14 166,0 

 

4.5 Unitats geotècniques i paràmetres geomecànics 

Un cop realitzat el reconeixement geològic s’han diferenciat, atenent a les seves característiques 
geomecàniques, dues unitats geotècniques: 

 

UNITAT GEOTÈCNICA 1: ARGILES DE CONSISTÈNCIA MITJANA 

És la unitat més superficial i s’ha reconegut als dos punts d’assaig realitzats, amb una potència 
d’entre 1,0 m (PD-1) i 3,0 m (S1). 

Litològicament, aquesta unitat està formada per argiles de color marró amb sorra de granulometria 
molt fina a mitja. Genèticament, s’interpreta que aquests materials formen part d’un dipòsit de plana 
al·luvial d’edat quaternària. 

Del punt de vista geomecànic, aquesta unitat correspon bàsicament a un sòl cohesiu de 
consistència tova i és fàcilment excavable per mitjà dels mètodes convencionals (retroexcavadora 
i/o pala giratòria). 

Els paràmetres geomecànics d’aquesta unitat, estimats en funció de la caracterització litològica del 
terreny i correlacionats a partir dels resultats dels assaigs efectuats, són: 
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PARÀMETRES GEOMECÀNICS 

Tipus de sòl: CL - SC 

Angle de fregament intern (lab): 19,3º 

Cohesió (lab): 0,43 kp/cm2 

Densitat aparent (lab): 1,92 g/cm3 

Densitat seca (lab): 1,57 g/cm3 

NSPT30: 5 - 8 

Consistència: Mitja – tova. 

K30 (Coef. de balast placa 1 peu2): 25 – 50 MN/m3 

Permeabilitat (CTE): <10 -9 m/s 

 

UNITAT GEOTÈCNICA 2: SORRES I GRAVES 

És la unitat subjacent a la unitat 1 i també s’ha identificat als dos assaigs efectuats. El sostre de la 
unitat es localitza a una profunditat d’entre 1,0 m (PD-1) i 3,0 m (S1) i fins a la profunditat investigada 
se n’ha detectat un gruix de fins a 9 m (PD-1). 

Litològicament, aquesta unitat està formada per sorra de granulometria molt fina a molt grollera de 
color marró amb grava. La grava és de litologia variada, morfologia subarrodonida i de fins a 5 cm de 
diàmetre detectat. No es descarta però passades amb graves més grolleres i/o inclús amb còdols, tal 
com apunta el colpeig d’algun tram de l’assaig penetromètric realitzat. Genèticament, s’interpreta que 
aquests materials formen part d’un dipòsit de plana al·luvial d’edat quaternària. 

Del punt de vista geomecànic, aquesta unitat correspon a un sòl granular de compacitat mitjana i 
és excavable per mitjà dels mètodes convencionals. Aquests materials són inestables i 
s’esfondren amb facilitat durant la perforació. 

Els paràmetres geomecànics d’aquesta unitat, estimats en funció de la caracterització litològica del 
terreny i correlacionats a partir dels resultats dels assaigs efectuats, són: 

 
PARÀMETRES GEOMECÀNICS 

Tipus de sòl: SP – GP 

Angle fregament intern (CTE): 30º - 34º 

Cohesió: 0,0 kp/cm2 

Densitat aparent (CTE): 1,6 – 1,9 gr/cm3 

Densitat seca (CTE): 1,5 – 1,8 gr/cm3 

NSPT30: 15 - 30 

Compacitat: Mitjanament 
densa. 

K30 (Coef. de balast placa 1 peu2): 45 – 150 MN/m3 

Permeabilitat (CTE): 10-2 - 10-5 m/s 
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4.6 Càrrega admissible de servei 

En aquest apartat, pel càlcul de les càrregues admissibles del terreny, es consideraran únicament els 
paràmetres geomecànics de la unitat 2, atès que la unitat 1 te una disposició molt irregular i en 
principi serà completament excavada: 

 

UNITAT GEOTÈCNICA 2: SORRES I GRAVES 

Tal i com ja s’ha descrit, aquesta unitat està formada per sorra de granulometria molt fina a molt 
grollera de color marró amb grava. La grava és de litologia variada, morfologia subarrodonida i de fins 
a 5 cm de diàmetre detectat. 

Les càrregues admissibles s’han calculat a partir del mètode simplificat proposat pel CTE (fórmules 
4.9 i 4.10 del Document Bàsic DB SE-C Cimientos) i els assentaments teòrics s’han comprovat per 
mitjà del mètode de Burland i Burbidge, limitant-los a 2,5 cm per a sabates i 5 cm per a la llosa: 

 
 UNITAT GEOTÈCNICA 2

SABATA CORREGUDA 
B (m) Qadm (Kp/cm2) Qadm (KN/m2) 

Fins a 1,5 m 2,6 Kp/cm2 252,00 KN/m2 

LLOSA FONAMENTACIÓ 
B (m) Qadm (Kp/cm2) Qadm (KN/m2) 

- 3,4 Kp/cm2 330.00 KN/m2 

 

4.7 Empentes del terreny 

En aquest apartat es donaran els coeficients d’empenta a aplicar per el dimensionament, si s’escau, 
dels elements de contenció. Els paràmetres del terreny s’han estimat a partir dels assaigs realitzats i 
del reconeixement a visu dels materials. 

Pel model geològic – estructura, s’ha considerat un mur vertical en un terreny homogeni, amb el 
terreny de coronació sensiblement horitzontal i amb un angle de fregament entre el terreny i el mur δ 
= 0. Veure la memòria de càlculs de l’annex 4: 

 
PARÀMETRES UG 1 UG 2 

Angle fregament intern: 19º 33º 
Cohesió: 0,4 kp/cm2 0,0 kp/cm2 
Densitat aparent 1,9 gr/cm3 1,9 gr/cm3 
Densitat seca 1,6 gr/cm3 1,7 gr/cm3 

 
COEFICIENTS D’EMPENTA UG 1 UG 2 
KA (empenta activa): 0,51 0,29 
KP (empenta passiva): 1,97 3,39 
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5. AGRESSIVITAT DEL MEDI 

Tal com s’ha esmentat a l’apartat III. METODOLOGIA I TREBALLS REALITZATS, s’han realitzat les 
analítiques per a determinar l’agressivitat del terreny envers al formigó. 

L’anàlisi ha estat efectuada pel laboratori acreditat de LOSTEC SA. Les actes dels resultats es poden 
observar a l’annex 2 del present informe i de forma sintètica, a la següent taula: 

Taula 4: Analítiques de l’agressivitat. 

CONTINGUT DE SULFATS 
MOSTRA REFERÈNCIA 

LABORATORI % SO3 % SO4 ppm SO3 ppm SO4 AGRESSIVITAT 

MI-1.1 1106097 - - - 221,22 NO AGRESSIUº 

MAS-1.1 1106098 - - - 449,00 ATAC DÈBIL (QA)

 
MOSTRA REFERÈNCIA 

LABORATORI 
ppm 
CO2 

ppm 
RESIDU SEC 

pH 
ppm 
NH4+

 

ppm 
Mg2+

 

MAS-1.1 G10-3758 1,0 1651 7,1 0,14 166,0 

 

Sòl: 

La concentració del ió sulfat en el sòl (mg SO4
2-/kg de sòl sec), com es pot observar a la taula anterior 

és de 221,22 ppm de SO4 i per tant, segons la Instrucció de Formigó Estructural EHE/08, el sòl no 
actuarà de forma agressiva envers al formigó. 

 

Aigua: 

D’altra banda, la concentració de sulfats dissolts a l’aigua (mg/kg SO4,) és de 449,00 mg/l i per tant, 
segons la Instrucció de Formigó Estructural EHE/99, aquesta concentració és suficient per actuar 
de forma agressiva envers al formigó, produint un atac de grau dèbil (exposició Qa). 

Cal tenir present però, que l’evolució de les aigües subterrànies en els materials permeables de les 
àrees costeres, es troben sotmesos a l’evolució del tascó marí. L’equilibri entre l’aigua salada més 
densa i l’aigua dolça continental, genera una interfase d’aiguabarreig que es mou de forma estacional, 
lo qual pot modificar substancialment la concentració de les sals dissoltes. 

A més, l’equilibri entre les masses d’aigua (dolça i salada) és molt susceptible a l’activitat antròpica i a 
l’evolució climàtica, de manera que qualsevol modificació de les accions (modificació del règim actual 
d’explotació de l’aqüífer, execució d’infrastructures subterrànies, modificació del nivell de base de la 
mar, etcètera...) pot induir la modificació del tascó salí, generant una major penetració d’aquest en el 
continent, amb la corresponent modificació de la composició química de les aigües. 

Amb tot lo exposat i tenint present que la concentració del ió sulfat a l’aigua marina pot 
superar fàcilment els 4000 mg/l, la direcció tècnica de l’obra pot plantejar-se la utilització de 
formigons sulforesistents per a una exposició superior a la detectada. 
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6. EXPANSIVITAT DEL MEDI 

L’expansivitat d’un sòl és un fenomen que s’origina amb la conjugació d’un terreny argilós d’alta 
plasticitat amb unes condicions ambientals capaces de produir variacions apreciables d’humitat. 

Pel que respecta a l’expansivitat del medi, el terreny de fonamentació (unitat 2) correspon a un dipòsit 
bàsicament granular de plasticitat NUL·LA i un potencial d’expanssivitat NUL. 

Per tant, tenint en compte la tipologia de terreny i la inexistència d’antecedents de problemes 
d’expanssivitat a la zona, es pot concloure que el medi de fonamentació no presenta 
característiques expansives. 

 

7. PARÀMETRES SÍSMICS 

Segons la norma de construcció sismoresistent: part general i edificació NCSE-02, l’acceleració 
sísmica bàsica del municipi de SANT PERE PESCADOR és de 0,08. 

A continuació es donen els paràmetres sísmics bàsics del subsòl, que es podran utilitzar en el càlcul 
de l’estructura, en cas que siguin d’aplicació els preceptes de la normativa sismoresistent: 

Taula 5: Paràmetres sísmics. 

TERRENY 
Materials Gruix (m) Coeficient Font 
Terreny tipus I 0 1,0 - 
Terreny tipus II 0 1,3 - 
Terreny tipus III 27 1,6 Assaigs investigació i experiència local 
Terreny tipus IV 3 2,0 Assaigs investigació. 

 
PARÀMETRES SÍSMICS 

Importància edificació Normal Especial 
Coeficient del terreny C 1,640 1,640 
Coeficient d'amplificació S 1,312 1,312 
Coeficient de contribució K 1,000 1,000 
Acceleració sísmica bàsica 0,080 0,080 
Acceleració sísmica de càlcul 0,105 0,136 

 

8. EXCAVABILITAT I ESTABILITAT TEMPORAL 

En general, el subsòl de la parcel·la és excavable per mitjà dels mètodes convencionals, tenint en 
compte que les unitats 1 i 2 presenten una excavabilitat ALTA – MITJA. Tot i que no s’ha detectat 
en el sondeig perforat, no es descarta però, que pugui estar localment dificultada per la presència de 
còdols de dimensions notables. 

Durant la perforació del sondeig els materials de la unitat 2 (sorres i graves) es varen comportar 
de forma inestable essent necessari el revestiment de la perforació, per tant, cal tenir en compte 
que durant la seva excavació els materials tendiran a esllavissar-se amb facilitat, sobretot per 
sota del nivell freàtic. 
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9. CONCLUSIONS 

De les informacions extretes del reconeixement geotècnic de camp i a partir de les dades 
presentades en aquest informe es pot concloure que: 

 El subsòl de la zona d’estudi, on es preveu la construcció d’un dipòsit subterrani de laminació, 
està format per única unitat geològica a escala d’aflorament, que correspon a un dipòsit de plana 
al·luvial, d’edat quaternària. 

 A partir de la litologia concreta dels materials investigats i de les característiques geomecàniques 
que presenten, s’han diferenciat dues unitats geotècniques, que corresponen a: 

1) Un dipòsit format bàsicament per argiles de consistència mitjana (Unitat 1). 

2) Un dipòsit format per sorres i graves de compacitat mitjanament densa (Unitat 2). 

 El projecte constructiu contempla la realització d’una estructura soterrada que assolirà els 4,5 m 
de profunditat i a priori es preveu realitzar una fonamentació superficial directe, que quedarà 
encastada a la unitat 2. Veure el perfil geotècnic interpretatiu de l’annex 3 d’aquest document. 

 

10. RECOMANACIONS 

A la vista de tota la informació recollida en aquest informe es recomana: 

 Que la càrrega màxima de treball de l’estructura s’adeqüí a les càrregues admissibles de la unitat 
geotècnica 2, calculades a l’apartat 4.6 d’aquest document (Càrrega admissible de servei). 

 Atenent als resultats de les analítiques realitzades, el terreny de fonamentació no actuarà de 
forma agressiva envers al formigó i no es preveu que presenti característiques expansives. 

 En el moment de realitzar el reconeixement geològic de la zona d’estudi, al maig del 2011, es va 
detectar el nivell freàtic a una profunditat de 2,8 m al sondeig S1. 

 L’anàlisi química de l’aigua subterrània realitzada, mostra una concentració de sulfats suficient 
per actuar de forma agressiva envers al formigó i provocar un atac químic dèbil (exposició Qa). 

Per tant, caldrà prendre les mesures oportunes respecte l’agressivitat del medi, en quant a 
la utilització de formigons sulforesistents, seguint els criteris marcats per la Instrucció de 
Formigó Estructural EHE/99. 

Tal i com està explicat a l’apartat 5 d’aquest document (Agressivitat del medi), la direcció tècnica 
de l’obra pot plantejar-se la utilització de formigons sulforesistents per a una exposició superior a 
la detectada. 

 Els paràmetres sísmics bàsics del subsòl del terreny indicats a l’apartat 7 del present informe, 
es podran utilitzar pel càlcul de l’estructura, en cas que siguin d’aplicació els preceptes de la 
normativa sismoresistent. 
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 En general, el subsòl de la parcel·la és excavable per mitjà dels mètodes convencionals, 
tenint en compte que les unitats 1 i 2 presenten una excavabilitat ALTA – MITJA. 

Tot i que no s’ha detectat en el sondeig perforat, no es descarta però, que pugui estar localment 
dificultada per la presència de còdols de dimensions notables. 

 Durant la perforació del sondeig els materials de la unitat 2 (sorres i graves) es varen comportar 
de forma inestable essent necessari el revestiment de la perforació, per tant, cal tenir en compte 
que durant la seva excavació els materials tendiran a esllavissar-se amb facilitat, sobretot 
per sota del nivell freàtic i per tant cal plantejar l’ús d’algun mètode per entibar i protegir 
les excavacions. 

 Finalment cal tenir en compte, que el reconeixement del terreny sol·licitat ha estat basat en la 
perforació d’un únic sondeig i en la realització d’un assaig penetromètric, els quals no cobreixen 
la totalitat de l’àrea d’actuació, per tant, no es descarta que durant l’execució es puguin 
detectar variacions en els gruixos, litologies, granulometries o compacitats dels materials del 
subsòl. 

Deixem les presents conclusions i recomanacions a judici de la direcció tècnica de l’obra i restem a la 
seva total disposició per a qualsevol dubte o aclariment que creguin oportú plantejar-nos. 

Girona, 31 de maig de 2011 

 

 

 

Jordi Adell Planas David Matamala Gòmez 
Geòleg Geòleg 
Col·legiat 4791 Col·legiat 4782 
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ANNEX 1: Assaigs in situ 
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ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA DPSH 

Efectuat segons UNE 103-801-93 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSAIG PD-1 
SONDA TECOINSA PDP 3.13 G MASSA DISPOSITIU DE COLPEIG 114 kg 
ALÇADA CAIGUDA DE LA MASSA 76 cm PES MASSA 63,5 kg 
PUNTASSA PERDUDA (CÒNICA) PES VARILLATGE 6,31 kg/ml 
COTA INICI + 3,10 m COTA FINAL - 6,90 m Ø VARILLATGE 32 mm 
NIVELL FREÀTIC 2,50 m LONGITUD VARILLATGE 1,0 metres 

RESULTATS 
DATA 13/05/10 HORA INICI 10:45 h DURACIÓ DE L’ASSAIG 1 h. 
OBSERVACIONS  

PROJECTE 
OBRA DIPÒSIT DE LAMINACIÓ REFERÈNCIA 11-GTC129 
ADREÇA CARRER MARINADA 
PETICIONARI ABM SERVEIS D’ENGINYERIA I CONSULTING SL 

PROF. N20 PROF. N20

0,2 0 5,2 30
0,4 5 5,4 33
0,6 5 5,6 25
0,8 6 5,8 21
1,0 6 6,0 14
1,2 16 6,2 7
1,4 15 6,4 7
1,6 22 6,6 16
1,8 25 6,8 27
2,0 22 7,0 26
2,2 13 7,2 22
2,4 12 7,4 19
2,6 13 7,6 14
2,8 16 7,8 22
3,0 18 8,0 19
3,2 16 8,2 19
3,4 16 8,4 18
3,6 18 8,6 18
3,8 20 8,8 13
4,0 26 9,0 20
4,2 24 9,2 26
4,4 27 9,4 29
4,6 27 9,6 25
4,8 53 9,8 20
5,0 39 10,0 22

PD-1

-10,0

-9,0

-8,0

-7,0

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

0 20 40 60 80 100N20

Pr
of

un
di

ta
t

 
 
 
 

                                                                                                                                                                               Pàg.        / 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ASSAIGS DE PENETRACIÓ DINÀMICA SPT 

Efectuats segons UNE 103-800-92 
 
 

 

 

DADES ASSAIG SPT-1.1 
DISPOSITIU DE COLPEIG AUTOMÀTIC MASSA DISPOSITIU DE COLPEIG 114 kg 
PROFUNDITAT DEL FONS SONDEIG 3,00 m PES MASSA 63,5 kg 
PROFUNDITAT DEL REVESTIMENT - PES VARILLATGE 4,33 kg/ml 
COTA INICI + 0,45 m COTA FINAL - 0,15 m Ø EXTER. VARILLATGE 40,5 mm 
NIVELL FREÀTIC - LONGITUD VARILLATGE 1,5 - 3,0 metres 
NIVELL FLUID PERFORACIÓ - PENETRACIÓ INICIAL - 
DATA 13/05/2011 HORA INICI ASSAIG 11:15 h HORA FI ASSAIG 11:20 h 

N15 
RESULTATS 

6 9 9 11 

DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA SORRA molt fina a mitja, predominant la fina, mal graduada i de 
color marró. 

OBSERVACIONS  
 

DADES ASSAIG SPT-1.2 
DISPOSITIU DE COLPEIG AUTOMÀTIC MASSA DISPOSITIU DE COLPEIG 114 kg 
PROFUNDITAT DEL FONS SONDEIG 5,40 m PES MASSA 63,5 kg 
PROFUNDITAT DEL REVESTIMENT - PES VARILLATGE 4,33 kg/ml 
COTA INICI - 1,95 m COTA FINAL - 2,55 m Ø EXTER. VARILLATGE 40,5 mm 
NIVELL FREÀTIC 2,80 m LONGITUD VARILLATGE 1,5 - 3,0 metres 
NIVELL FLUID PERFORACIÓ - PENETRACIÓ INICIAL - 
DATA 13/05/2011 HORA INICI ASSAIG 11:40 h HORA FI ASSAIG 11:45 h 

N15 
RESULTATS 

6 15 16 13 

DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA Sense mostra. 
OBSERVACIONS Punta cega. 

PERFORACIÓ S1 
SONDA ROLATEC RL-48-C OPERARI XAVIER ADELL PLANAS 
MÈTODE SOSTENIMENT DE LES PARETS I DIÀMETRE  
MÈTODE DE PROSPECCIÓ I DIÀMETRE ROTACIÓ 86 mm Ø 
COTA BOCA + 3,45 m COTA FINAL - 2,55 m METEOROLOGIA ASSOELLAT 
DATA 13/05/2011 HORA INICI DE SONDEIG 10:45 h HORA FI DE SONDEIG 12:00 h  
DESCRIPCIÓ DEL TERRENY Dipòsit sedimentari d’edat quaternària. 

PROJECTE 
OBRA DIPÒSIT DE LAMINACIÓ REFERÈNCIA 11-GTC129 
ADREÇA CARRER MARINADA 
PETICIONARI ABM SERVEIS D’ENGINYERIA I CONSULTING SL 

  Pàg        /   

 
 



 
 
 

 
PRESA DE MOSTRES INALTERADES 

Extretes segons la norma XP P94-202 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFORACIÓ S1 
SONDA ROLATEC RL 48 -C OPERARI XAVIER ADELL PLANAS 
MÈTODE SOSTENIMENT DE LES PARETS I DIÀMETRE - 
MÈTODE DE PROSPECCIÓ I DIÀMETRE ROTACIÓ 86 mm Ø 
COTA BOCA 3,45 m COTA FINAL - 2,55 m DATA 13/05/2011 

PROJECTE 
OBRA DIPÒSIT DE LAMINACIÓ REFERÈNCIA 11-GTC129 
ADREÇA CARRER MARINADA 
PETICIONARI ABM SERVEIS D’ENGINYERIA I CONSULTING SL 

DADES MOSTRA MI-1.1 
TIPUS DE MOSTRA INALTERADA Paret gruixuda DATA 13/05/2011 
PROFUNDITAT DEL FONS SONDEIG 1,20 m NIVELL FREÀTIC - 
PROFUNDITAT DEL REVESTIMENT - NIVELL FLUID PERFORACIÓ - 

TIPUS PVC 
DIÀMETRE INTERIOR 63 mm CARACTERÍSTIQUES TUB MOSTREJADOR 
LONGITUD 600 mm 

N15 
COTA INICI + 2,25 m COTA FINAL + 1,65 m RESULTATS 4 7 9 11 

PENETRACIÓ INICIAL - % DE RECUPERACIÓ 100 

DESCRIPCIÓ DEL SÒL ARGILA de color marró amb sorra. 
OBSERVACIONS  

  Pàg       /   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Informe 11-GTC129 data 13/05/2011  Pàgina        /    
Plaça Independència, 10. escala B, entresòl 3a.17001 GIRONA  t 972 21 63 43  f 972 22 46 62  girona@geocamweb.com 
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INFORME D’ASSAIGS INSITU ÀREA GTC 
 
 
 
 
 
 
GEOCAM SL GEOCAM SL 
Girona, 13/05/2011 Girona, 13/05/2011 
 
 
 
  
 
 
Eduard Montaner Marcó Jordi Adell Planas 
Geòleg Geòleg 
Tècnic de camp Director Tècnic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEOCAM SL 
 
Laboratori acreditat per la Generalitat de Catalunya, segons resolució de 4 
d’abril de 2006 en l’àrea de Geotècnia: 
 
GTC Àmbit de sondeigs, presa de mostres i assaigs in situ per a 
reconeixements geotècnics. Número d’identificació a efectes registrals: 
06154GTC06(B) 
 



 
 
 
 

Plaça Independència, 10. escala B, entresòl 3a.17001 GIRONA  t 972 21 63 43  f 972 22 46 62  geocam@infonegocio.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 2: Assaigs de laboratori 
 

 



ACTA DE RESULTATS

DADES GENERALS
EXPEDIENT 1106098
PETICIONARI 05433 GEOCAM GEOLOGIA I GEOTÈCNIA, S.L.  

                                   GEOCAM GEOLOGIA I GEOTÈCNIA, S.L.  
NIF/CIF B17933771                                         
OBRA 00005 Analítica aigua                    PLAÇA INDEPENDÈNCIA, 10 ESCALA B,E3

                                    
POBLACIÓ GIRONA                             17001 GIRONA                             

DADES DE LA MOSTRA
ORÍGEN Assaig realitzat per Lostec, S.A.

DATA PRESA

MATERIAL Aigua: MAS - 1.1

PROCEDÈNCIA Sant Pere Pescador - OBRA: Carrer Marinada

  

REFERÈNCIA 11-GTC129/GRN080

  

COTES 2,8 m (S-1)

DADES DELS ASSAIGS

Vic, a 

16/05/2011

18 de Maig del 2011

Determinació de l'agressivitat de l'aigua al formigó segons Annex 5 EHEB14007          

Segell de còpia confrontada:

Director tècnic del Laboratori

Carles Rovira i Serra

Arquitecte Tècnic

Myriam Serra i Serra

Geòloga

Cap d'Àmbit d'assaigs de Geotècnia GTL

Pàgina 1 de 2
F-11-016-01

Expedient 1106098
LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com

ACTA NO SIGNABLE

DADES DE L'ASSAIG
B14001 DETERMINACIÓ DE L'EXPONENT D'HIDROGEN (PH) segons UNE 7234/71

RESULTATS OBTINGUTS
DATA INICIAL

DATA FINAL 7,1 a  20  ºC

OBSERVACIONS:

DADES DE L'ASSAIG
B14002 DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MAGNESI segons ANNEX 5 EHE 98 o ASTM D-511

RESULTATS OBTINGUTS
DATA INICIAL

DATA FINAL 166 p.p.m.

DADES DE L'ASSAIG
B14006 DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT D'AMONI segons el mètode colorimètric o electrode selectiu

RESULTATS OBTINGUTS
DATA INICIAL

DATA FINAL 0,14 p.p.m.

DADES DE L'ASSAIG
B14003 DETERMINACIÓ DEL RESIDU SEC A 110ºC

RESULTATS OBTINGUTS
DATA INICIAL

DATA FINAL 1651 p.p.m.

DADES DE L'ASSAIG
B14005 DETERMINACIÓ DEL DIÒXID DE CARBONI segons ANNEX 5 EHE 98

RESULTATS OBTINGUTS
DATA INICIAL 1 p.p.m.
DATA FINAL

DADES DE L'ASSAIG
B14004 CONTINGUT TOTAL DE SULFATS EXTRESSATS COM A SO4 segons ANNEX 5 EHE 98

RESULTATS OBTINGUTS
DATA INICIAL

DATA FINAL 449 p.p.m.

DADES DE L'ASSAIG
B14007 GRAU D'AGRESSIVITAT DE L'AIGUA DAVANT DEL FORMIGÓ

DATA INICIAL

DATA FINAL Agressivitat Dèbil

17/05/11

17/05/11

17/05/11

18/05/11

16/05/11

16/05/11

17/05/11

17/05/11

170511

18/05/11

18/05/11

17/05/11

18/05/11
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F-11-016-01

Expedient 1106098
LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com

ACTA NO SIGNABLE



ACTA DE RESULTATS

DADES GENERALS
EXPEDIENT 1106097
PETICIONARI 05433 GEOCAM GEOLOGIA I GEOTÈCNIA, S.L.  

                                   GEOCAM GEOLOGIA I GEOTÈCNIA, S.L.  
NIF/CIF B17933771                                         
OBRA 00006 Assaig sòls                        PLAÇA INDEPENDÈNCIA, 10 ESCALA B,E3

                                    
POBLACIÓ                                    17001 GIRONA                             

DADES DE LA MOSTRA
ORÍGEN Assaig realitzat per Lostec, S.A.

DATA PRESA

MATERIAL Sòls: MI-1.1

PROCEDÈNCIA Sant Pere Pescador - OBRA: Carrer Marinada

  

REFERÈNCIA 11-GTC129/GRN080

  

COTES 1,2-1,8 m (S-1)

DADES DELS ASSAIGS

Vic, a 

16/05/2011

20 de Maig del 2011

Assaig de tall directe sense consolidar ni drenar segons UNE 103401/98

Determinació de la presència de sulfats solubles segons la EHE 08

B00022          

B00019          

Segell de còpia confrontada:

Director tècnic del Laboratori

Carles Rovira i Serra

Arquitecte Tècnic

Myriam Serra i Serra

Geòloga

Cap d'Àmbit d'assaigs de Geotècnia GTL

Pàgina 1 de 3
F-11-016-01

Expedient 1106097
LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com

ACTA NO SIGNABLE

DADES DE L'ASSAIG
B00022 TALL DIRECTE segons une 103401/98

RESULTATS OBTINGUTS
DATA INICIAL

DATA FINAL

CARACTERÍSTIQUES DE L'ASSAIG I DE LA MOSTRA

Consolidat: No Drenat: No

Diàmetre proveta: 50 mm

Alçada proveta: 20 mm

Velocitat de l'assaig: 0,75 mm/min

RESULTATS COHESIÓ ANGLE FREGAMENT

PROVETES 1 2 3 Kp/cm2 INTERN (graus)

Humitat inicial (%): 22,3 22,9 22,5 0,43 19,3
Humitat final (%): 27,5 26,1 25,7

Densitat humida (g/cm3): 1,92 1,94 1,95

Densitat seca (g/cm3): 1,57 1,58 1,59

Tensió normal (Kp/cm2): 0,51 1,02 1,53

Tensió tangencial (Kp/cm2): 0,63 0,75 0,99

19/05/2011

20/05/2011

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

Tensió normal (Kp/cm2)
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F-11-016-01

Expedient 1106097
LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com

ACTA NO SIGNABLE



DADES DE L'ASSAIG
B00019 DETERMINACIÓ DE LA PRESÈNCIA DE SULFATS SOLUBLES SEGONS ANNEX 5 DE LA EHE 98

RESULTATS OBTINGUTS
DATA INICIAL

DATA FINAL RESULTAT 221,22 mg/kg
GRAU D'AGRESSIVITAT Nul·la

19/05/11

20/05/11
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F-11-016-01

Expedient 1106097
LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com

ACTA NO SIGNABLE



 
 
 
 

Plaça Independència, 10. escala B, entresòl 3a.17001 GIRONA  t 972 21 63 43  f 972 22 46 62  geocam@infonegocio.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 3: Perfil geotècnic interpretatiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



�������	�
������������
����������
���������������������������������
���������������������������������������������������������������
��

��������	
� �������
 ���������
	 ����
	 ���		���
���	

�������	�
�����
�������������	���	� �	�	

��

�	�������

������
������

���		���
������	

� ���

��������	
�
�	����������
��������
���
������������������������� � ��!��"���#��� �  �"!�! �$��%��&$
%�'(
)�%'

��

 �!

	

��

�

��

��

��

� 

��

 �!

	�

��

�

��

��

��

� 

!"#$��%&'#%(����"�#��

��
����

� ���

)*+"�&,$-%#("�.�$/&0"1"/$+(�.$0��%&'#%(�.$��"/%+"2%3

���������

�$

��

�% ��

�4�������5���

�
���	��6 ������	�
�������6

������	�
��������

��

���� �����	����6

4��
��7��8���9#�

���	���

&



 
 
 
 

Plaça Independència, 10. escala B, entresòl 3a.17001 GIRONA  t 972 21 63 43  f 972 22 46 62  geocam@infonegocio.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 4: Memòria de càlculs 
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MÈTODES DE CÀLCUL 
 

 

1 CÀRREGUES ADMISSIBLES DE SERVEI 

1.1 Mètode Simplificat CTE 

Les càrregues admissibles dels materials granulars, així com la majoria de materials de transició en 
els perfils d’alteració de roques, es calculen a partir del mètode simplificat proposat pel CTE (fórmules 
4.9 i 4.10 del Document Bàsic DB SE-C Cimientos). 

El mètode es basa en una formulació empírica, on es fixa l’assentament màxim a 2,5 cm per a 
sabates i el resultat de la tensió admissible de servei es calcula únicament en funció de l’amplada de 
la fonamentació i del valor de l’assaig SPT (Standard Penetration Test). 

Aquest mètode es basa en les següents equacions empíriques: 

 

Per a B*<1,2 m  Qadm = 12 NSPT (1+D/3B*) (St/25) 

Per a B*≥1,2 m  Qadm = 8 NSPT (1+D/3B*) (St/25) ((B*+0,3)/B*) 

 

Essent: 

St: assentament total admissible, en mm (25 mm). 

NSPT: valor dels resultats SPT a la zona d’influència de la fonamentació. 

D: profunditat en metres (0,5 m per a sabata contínua i 0,7 m per a sabata aïllada). 

El valor (1+D/3B*) a introduir a les equacions serà menor o igual a 1,3. 

Qadm en kN/m2. 

 

1.2 Equacions Empíriques de Terzaghi i Peck (1948) 

Mètode completament equivalent al mètode anterior, però de resultats més conservadors, atès que no 
s’hi aplica cap millora en funció de l’empotrament de la sabata. 

En aquest cas no hi ha limitacions en funció de l’amplada de la fonamentació ni en la limitació de 
l’assentament màxim permès i per tant s’empra pel càlcul de la tensió admissible de la llosa, on es 
fixa un assentament màxim a 5 cm. 
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Aquest mètode es basa en les següents equacions empíriques: 

 

Per a B*<1,2 m  Qadm = (NSPT S)/8 

Per a B*≥1,2 m  Qadm = (NSPT S)/12 ((B*+0,3)/B*)2 

 

Essent: 

S: assentament total admissible, en polzades (1” per a sabates i 2” per a la llosa). 

NSPT: valor dels resultats SPT a la zona d’influència de la fonamentació. 

Qadm en kp/cm2. 

 

1.3 Equació General de Terzaghi (Mètode Analític CTE) 

En cas de terrenys cohesius, que permeten extreure mostres inalterades de bona qualitat, els 
materials s’assagen al laboratori per a obtenir els paràmetres bàsics resistents i les càrregues 
admissibles es calculen a partir de l’equació general de Terzaghi, la qual determina la càrrega 
d’esfondrament del terreny, per posteriorment comprovar els assentaments teòrics. 

L’expressió analítica de càlcul és: 

 

q = ck Nc dc sc ic tc + q0k Nq dq sq iq tq + ½ (B* kN d s i t) 

 

Essent: 

qh: pressió vertical d’esfondrament o resistència característica del terreny Rk. 

q0k: pressió vertical característica al voltant del fonament al nivell de la seva base. 

ck: cohesió del terreny. 

B*: amplada equivalent del fonament. 

Nc , Nq; N: factors de capacitat de càrrega. 

dc, dq, d: factors (coeficients) de profunditat. 

sc, sq, s: coeficients que depenen de la forma en planta del fonament. 

ic, iq, i: coeficients que consideren l’efecte de la inclinació de la resultant de les accions. 

tc, tq, t: coeficients que consideren la proximitat del fonament a un talús. 

 

 

 

 



 
 
 

Plaça Independència, 10. escala B, entresòl 3a.17001 GIRONA  t 972 21 63 43  f 972 22 46 62  girona@geocamweb.com 

Pel càlcul, s’assumeixen les següents consideracions: 

 Pels terrenys cohesius, els càlculs es faran per a situacions no drenades (F = 0º) 

 D‘entrada es preveu que la càrrega serà de component vertical i per tant no es tindrà en 
compte el coeficient i. 

 Atès que la parcel·la té un pendent inferior a 5 graus no es tindrà en compte el coeficient t. 

 

2 ASSENTAMENTS TEÒRICS 

2.1 Equació de Burland i Burbidge (CTE) 

Correspon al mètode proposat pel CTE, fórmula F.19 del Document Bàsic DB-SE-C Cimientos. Pels 
terrenys on són d’aplicació els mètodes simplificats de càlcul de les càrregues admissibles (sòls 
bàsicament granulars), a priori no és necessari realitzar el càlcul de l’assentament teòric, ja que 
aquest ja queda definit en el mateix càlcul de la tensió admissible. 

Ara bé, en el cas de fonamentacions de més de 5 metres d’amplada i sobretot per a assentaments 
admissibles superiors a 2,5 cm, es recomana realitzar-ho. 

Per tant, la tensió admissible final de la llosa de fonamentació per a aquests materials, si que inclou el 
càlcul dels assentaments teòrics per mitjà d’aquest mètode. 

L’assentament es calcula segons la fórmula: 

 

S= fi fs qbruta B0,7 Ic 

 

Essent: 

S: Assentament final en mm. 

fi: Factor que permet considerar l’existència d’una capa rígida a la zona d’influència on es produeix el 
75% de l’assentament i es calcula: fi=Hs/Zi(2-Hs/Zi) on Hs és la profunditat de la capa rígida i Zi la 
profunditat de la zona d’influència. 

Zi: Profunditat d’influència calculada: Zi=B0,75 en metres. 

fs: Coeficient que depèn de les dimensions de la fonamentació i es calcula: 

fs= ((1,25L/B)/(L/B+0,25))2 

qbruta: Pressió efectiva bruta en kN/m2. 

Ic: Índex de compressibilitat definit en funció del valor mitjà de N30, de la zona d’influència de la 
fonamentació(Zi) i és calcula: 

Ic = 1,71/N30
1,4. 
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2.2 Mètode Schmertmann 

Aquest mètode està basat en el model de deformació elàstica del terreny i té en compte el mòdul de 
deformació del sòl i que els assentaments queden limitats a una fondària determinada en funció del 
tipus de fonamentació emprada. 

L’assentament es calcula segons la fórmula: 

 

S= C1 q ∑ ( Izi / Ei ) ∆zi 

 

Essent: 

C1 : factor que depèn de la profunditat d’empotrament del fonament 

Izi : coeficient d’influència (extret d’una taula realitzada pel propi autor) 

Ei : mòdul d’elasticitat. 

∆zi : profunditats 

 

2.3 Mètode Elàstic 

Indicat tant per a terrenys granulars, com per a terrenys cohesius sobreconsolidats sempre i quan la 
càrrega de treball de l’estructura no superi la pressió de sobreconsolidació. A efectes pràctics, s 
considerarà que és compleix aquesta premissa sempre que la resistència a compressió simple de 
l’argila sigui superior a la pressió transmesa per l’edifici. 

En primera instància es realitzarà el càlcul de l’assentament instantani (curt plaç), emprant els 
paràmetres no drenats del sòl i posteriorment es realitzarà el càlcul de l’assentament total (llarg plaç), 
emprant els paràmetres drenats. 

Aquest mètode està basat en el model de deformació elàstica del terreny i té en compte el mòdul de 
deformació del sòl i que els assentaments queden limitats a una fondària determinada en funció del 
tipus de fonamentació emprada. 

L’assentament es calcula segons les fórmules: 

 

Si= 0,75q(B/E)I 

St= qB(1-2/E)I 

Essent: 

Sii: Assentament instantani en cm. 

q: Càrrega neta de l’estructura en kp/cm2. 

B: Amplada de la fonamentació. 

E: Mòdul d’elasticitat. 

: Coeficient de Poisson. 
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Pel càlcul, s’assumeixen les següents consideracions: 

 S’ha considerat un comportament rígid de les sabates, en relació al terreny i per tant 
d’entrada l’assentament es considerar el mateix a tots els punts sota sabata. 

 En el cas de la llosa, s’ha considerat un comportament flexible d’aquesta respecte el terreny i 
per tant, el càlcul de l’assentament s’ha realitzat tant pel centre de la placa, com a la 
cantonada. 

 Les sabates rectangulars considerades, correspon a sabates una relació geomètrica b/a=2. 

 

3 EMPENTES DEL TERRENY 

3.1 Mètode Simplificat (CTE) 

Per a terrenys de caràcter granular i homogeni, el càlcul dels coeficients d’empenta del terreny s’ha 
realitzat a partir del mètode simplificat proposat pel CTE (fórmules 6.4 i 6.8 del Document Bàsic DB 
SE-C Cimientos)  

Pel model geològic – estructura, es considera un mur vertical en un terreny homogeni, amb el terreny 
de coronació sensiblement horitzontal i amb un angle de fregament entre el terreny i el mur δ = 0. 

Les expressions pel càlcul dels coeficients d’empenta són: 

 

Coeficient Empenta Activa   KA=tg2(π/4-Ф/2) 

Coeficient Empenta Passiva KP=tg2(π/4+Ф/2) 

 

Essent: 

KA: El coeficient d’empenta activa. 

KP: El coeficient d’empenta passiva. 

Ф: L’angle de fregament intern del terreny expressat en radians. 

 

 



CÀRREGA ADMISSIBLE DE SERVEI
Mètode simplificat (Fórmules 4.9 i 4.10 DB SE-C Cimientos)

Paràmetres de Càlcul
Unitat UG2

N30 18 Spt
St 25 Assentament (mm)
D 0,5 Implantació Sabata Contínua (m)
D 0,7 Implantació Sabata Aïllada (m)

Calcul sabates per B<1,2 m

B Fac D FacSt Qadm kN/m2 Qadm Kp/cm2

0,80 1,21 1,00 261,00 2,7
1,00 1,17 1,00 252,00 2,6

El Factor D ha de ser igual o inferior a 1,3.
Recomanem D de 0,5 m per a sabata continua i de 0,7 m per a sabata aïllada.

Calcul sabates per B�1,2 m

B Fac D Fac St FacB FacB2 Qadm kN/m2 Qadm Kp/cm2

1,2 1,19 1,00 1,25 1,56 268,75 2,7
1,4 1,17 1,00 1,21 1,47 247,71 2,5
1,5 1,16 1,00 1,20 1,44 239,62 2,4
1,6 1,15 1,00 1,19 1,41 232,68 2,4
1,8 1,13 1,00 1,17 1,36 221,41 2,3
2,0 1,12 1,00 1,15 1,32 212,66 2,2
2,2 1,11 1,00 1,14 1,29 205,67 2,1
2,4 1,10 1,00 1,13 1,27 199,97 2,0
2,5 1,09 1,00 1,12 1,25 197,49 2,0
2,6 1,09 1,00 1,12 1,24 195,23 2,0
2,8 1,08 1,00 1,11 1,23 191,22 1,9
3,0 1,08 1,00 1,10 1,21 187,79 1,9

144,00
144,00

144,00

144,00
144,00
144,00
144,00

144,00
144,00

Fac Spt
144,00
144,00
144,00

216,00
216,00

Fac Spt

CÀRREGA ADMISSIBLE DE SERVEI
Equacions Emíriques de Terzaghi i Peck (1948)

Paràmetres de Càlcul
Unitat UG2

N30 18 Spt Bll 5,0 Amplada Llosa (m)
S 1,0 Sabates (Polzades) Lll 25,0 Longitud Llosa (m)
S 2,0 Llosa (Polzades) Hs 10,0 Profunditat Capa Rígida (m)

Qadm 330,6 Càrrega Llosa (kN/m2) qb 330,0 Càrrega bruta Llosa (kN/m2)

Calcul sabates per B<1,2 m Comprobació Assentament Llosa

B Qadm kN/m2

0,80 220,65 4,31 Si (cm)
1,00 220,65 3,34 Zi (m)

Calcul sabates per B�1,2 m

B Factor B Qadm Kp/cm2 Qadm kN/m2

1,2 1,25 2,3 229,84
1,4 1,21 2,2 216,90
1,5 1,20 2,2 211,82
1,6 1,19 2,1 207,43
1,8 1,17 2,0 200,22
2,0 1,15 2,0 194,54
2,2 1,14 1,9 189,95
2,4 1,13 1,9 186,17
2,5 1,12 1,9 184,52
2,6 1,12 1,9 183,00
2,8 1,11 1,8 180,31
3,0 1,10 1,8 177,99

Calcul Llosa Armada Abans de comprobar assentaments teòrics.

B Factor B Qadm Kp/cm2 Qadm kN/m2

5,0 1,06 3,4 330,56

ESTIMACIÓ ASSENTAMENTS
Equació de Burland i Burbidge (Fórmula F.19 DB SE-C Cimientos)

Calcul Assentament Llosa

Lll/Bll B=Lll/Bll+0,25 (A/B)2 fs
5,0 5,25 1,4 1,42

Ic fi B0,7 Si (mm)
0,0 1,00 3,1 43,14

Qadm kN/m2      Tensió admissible de la llosa,
330,00     recalculada a 5 cm assentament

330,00

A/B

qbruta

3,4
Qadm Kp/cm2

fs

1,42

1,21

Factor B2

1,12

1,19

1,27
1,25
1,24
1,23

Factor B2

1,36
1,32
1,29

1,56
1,47
1,44
1,41

Factor Spt
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

1,50

1,50
1,50
1,50
1,50

Factor Spt
3,00

A=1,25Lll/Bll

6,25

Qadm Kp/cm2

2,3
2,3

Llosa



CÀLCUL COEFICIENTS D'EMPENTA DEL TERRENY
Mètode simplificat (Fórmules 6.4 i 6.8 DB SE-C Cimientos

UNITAT GEOTÈCNICA 1

� RADIANS �/2 �/4-�/2 tg (�/4-�/2) tg2
0,331612558 0,165806279 0,619591884 0,713293068 0,508787001

� RADIANS �/2 �/4+�/2 tg (�/4+�/2) tg2
0,331612558 0,165806279 0,951204442 1,401948294 1,96545902

KA
0,51

KP
1,97

UNITAT GEOTÈCNICA 2

� RADIANS �/2 �/4-�/2 tg (�/4-�/2) tg2
0,575958653 0,287979327 0,497418837 0,5429557 0,294800892

� RADIANS �/2 �/4+�/2 tg (�/4+�/2) tg2
0,575958653 0,287979327 1,07337749 1,841770886 3,392119997

KA
0,29

KP
3,39

�/4

�/4

UG2

� º
33

� º
33

� º
19

� º
19

0,785398

Empenta Activa

Coeficient
Empenta Passiva

Coeficient

Coeficient
Empenta Passiva

�/4
0,785398

�/4
0,785398

UG1

0,785398

Coeficient
Empenta Activa
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ANNEX 5: Memòria fotogràfica 
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Foto 1: Emplaçament del penetròmetre PD-1. 

Foto 2: Emplaçament del sondeig S1. 
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Foto 3: Mostra inalterada MI-1.1 extreta d’1,2 a 1,8 m de profunditat. 

Foto 4: Material extret de l’assaig SPT-1.1. extret de 3 a 3,6 m de profunditat. 
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Fotos 5 i 6: Vistes generals de la zona d’estudi. 

 
 
 
 

GEOCAM SL Plaça Independència, 10 escala B, entresol 3ª GIRONA 17001 T 972216343 F 972224662 girona@geocamweb.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEX NÚMERO 4. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 





Projecte constructiu d’un dipòsit de regulació d’aigües pluvials a Sant Pere Pescador Annex 4 

1 

REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

1. ZONA DIPÒSIT 
 

 

Fotografia núm. 1. Pàrquing, zona d’acopi de material. 

 

 

Fotografia núm. 2. Vista carrer Marinada, emplaçament nou dipòsit. 
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Fotografia núm. 3. Vista carrer Marinada, emplaçament nou dipòsit. 

 

 

Fotografia núm. 4. Vista carrer Marinada, emplaçament nou dipòsit. 
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Fotografia núm. 5. Punt baix carrer Sant Sebastià, cruïlla amb carrer Marinada. 
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Fotografia núm. 6. Punt baix carrer Sant Sebastià, cruïlla amb carrer Joncar. 
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2. TRAÇAT CANONADES IMPULSIÓ 
 

 
Fotografia núm. 7. Cruïlla carrers Sant Sebastià i Joncar. 

 

 
Fotografia núm. 8. Cruïlla carrers Joncar i Nord, punt de connexió aigües residuals. 
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Fotografia núm. 9. Carrer Joncar. 
 

 
Fotografia núm. 10. Cruïlla carrers Joncar i Poma, punt de connexió aigües pluvials. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

En el creuament entre els carrers Marinada i Sant Sebastià al terme municipal de Sant Pere 

Pescador es dona un punt baix on s’acumula l’aigua en períodes intensos de pluja. A més, 

aquest punt baix provoca també problemes d’acumulació d’aigües residuals que comporten 

molèsties als veïns.  

Amb l’objectiu de solucionar la problemàtica, a continuació es plantejaran diferents solucions 

que s’analitzaran i es compararan entre elles per tal de trobar la que sigui més adient als 

criteris establerts i les limitacions, i resulti idònia per resoldre’n la problemàtica. 

El document s’estructurarà en 4 parts: 

• Una descripció de les diferents solucions proposades 

• Un bloc d’anàlisi, desde diferents punts de vista (funcional, hidràulic i ambiental), de 

cada una de les solucions. 

• Una valoració dels costos d’inversió i explotació de cada alternativa. 

• Un anàlisi multicriteri per escollir les solucions mes ventatjoses i favorables. 
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2. DESCRIPCIÓ DE LES SOLUCIONS PROPOSADES 

 

2.1. PLANTEJAMENT I CRITERIS GENERALS 

Atenent a la configuració del sistema, y al coneixement del funcionament del sistema de 

drenatge del municipi que disposa el seu explotador, així com l’adquirit mitjançant la 

modelització matemàtica de la xarxa, es proposen un total de 5 solucions, una d’elles amb dues 

variants. 

Aquestes alternatives es descriuen amb detall en els següents apartats. 

Les infraestructures hidràuliques s’han dimensionat mitjançant l’ús del model matemàtic de la 

xarxa, atenent a criteris de velocitats i pressions a les conduccions. 

 

2.2. ALTERNATIVA 1: NETEJA DELS COL·LECTORS 

La primera de les solucions plantejada no implica cap tipus d’obra civil ni actuació de gran cost 

econòmic. L’alternativa proposa la neteja dels actuals col·lectors unitaris, no només de la zona 

afectada, sinó de tots aquells que poden afectar al correcte sanejament i evacuació del punt 

baix esmentat. 

Aquesta solució permetrà reduir la rugositat global interior de les canonades, millorant així la 

capacitat d’evacuació d’aigua del sistema. L’estratègia, no serà de tipus permanent, ja que 

requereix d’actuacions de tipus periòdic al llarg de la vida útil de la canonada. 

 

2.3. ALTERNATIVA 2: ZONA EN CÀRREGA UNITÀRIA 

La segona de les propostes es basa en el funcionament en càrrega d’una part de la xarxa 

actual. 

Aquesta alternativa, preveu tapar uns quants embornals del carrer Sant Sebastià, direcció 

carrer del Nord, així com un seguit de pous de registre del mateix carrer, per tal que part de la 

xarxa pugui entrar en càrrega. 

L’objectiu d’aquesta actuació es que fer entrar en càrrega el tram en que la canonada circula a 

contrapendent per tal de facilitar l’evacuació de les aigua en aquella direcció.  

Amb aquesta alternativa es continuarien, però, fent evidents les mancances del sistema pel que 

fa a la xarxa de residuals, i no es solucionarien els problemes deguts al contrapendent d’un 

tram de col·lector. 

Aquesta solució a més necessitaria d’obres per tal de poder connectar les subconques a els 

nous nodes d’entrada d’aigua, canviant així l’esquema actual. 
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2.4. ALTERNATIVA 3: NOVA XARXA 

Ambdues alternatives que es presentaran a continuació es basen en la construcció d’una nova 

xarxa a la zona afectada per la problemàtica per tal de solucionar-la: 

 

2.4.1. Alternativa 3a: Xarxa unitària 

La primera alternativa proposa la substitució de part dels col·lectors de l’actual xarxa 

de clavegueram del poble per uns, si s’escau, de dimensions superiors capaços 

d’evacuar les aigües que actualment s’acumulen a la cruïlla generant problemes 

d’inundació de la calçada i modificar el pendent de les mateixes per tal d’evitar les 

males olors provocades a causa de l’acumulació d’aigües residuals durant els 

períodes secs. 

Per fer-ho caldrà estudiar de manera més global la xarxa de clavegueram del 

municipi i a partir de l’estudi dels elements d’aquesta valorar-ne la viabilitat. 

 

2.4.2. Alternativa 3b: Xarxa separativa 

La segona alternativa proposa la creació d’una xarxa separativa enlloc de la actual 

unitària. Per fer-ho es proposa mantenir la xarxa actual com a xarxa de clavegueram 

modificant el tram problemàtic i creant una nova xarxa exclusiva per a aigües 

pluvials. 

Aquesta nova xarxa de pluvials, proposa la desconnexió de tota la conca del carrer 

Marinada de l’existent xarxa de clavegueram. Per aconseguir la intercepció de les 

aigües de pluja provinents d’escorrentiu superficial es proposa la construcció d’una 

reixa interceptora perpendicular al traçat del carrer Marinada. I d’una altra 

perpendicular al carrer Sant Sebastià a la cruïlla d’aquest amb el carrer del Joncar. 

Aquestes noves reixa, juntament amb les connexions de pluvials ja existents, es 

connectaran a una nova canonada construïda amb l’objectiu de poder evacuar 

aquestes aigües. 

Aquesta nova xarxa, aprofitant que el riu Fluvià circula per el costat est del municipi 

a no molta distància del punt on es pretén actuar, proposa l’abocament d’aquestes 

aigües directament a llera. 

A partir d’un estudi topogràfic de la zona, i de les possibilitats de connexió, caldrà 

estudiar la viabilitat de l’abocament a llera. 
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2.5. ALTERNATIVA 4: TÈCNIQUES COMPENSATÒRIES D’INFILTRACIÓ-RETENCIÓ 

Durant els darrers temps, s'han portat a terme diferents estudis i experiències incidint sobre una 

ciència, la hidrologia urbana, i sobre les anomenades Tècniques Compensatòries d'Infiltració i/o 

Retenció (TECIR), l'objecte de les quals és compensar els efectes negatius de la 

impermeabilització (inundacions i impacte contaminant) lligada al desenvolupament urbà. 

Aquestes solucions tecnològiques se centren en laminar els cabals punta, reduir els volums 

d'escorriment i retenir contaminació. Aplicant-se essencialment aigües amunt de les xarxes en 

les zones de nova urbanització, permeten respectar les restriccions hidràuliques aigües avall (i 

reduir l'impacte sobre el medi receptor), i es tradueix en l'execució de col·lectors de diàmetre 

sensiblement més reduït, permetent d'aquesta manera economies significatives. 

Les TECIR permeten un millor control del procés d'escorriment en base als principis 

d'emmagatzematge, infiltració i reducció de la impermeabilització. En la taula següent 

s'esquematitzen les principals solucions existents. 

 

TERRAT     

RASES 

 

Drenants 

D'infiltració 

   

CUNETES EN 

ESPAIS VERDS 

Filtrants 

Impermeables 

   

POUS D'INFILTRACIÓ 

PLATAFORMA D'INFILTRACIÓ 

ÀREES D'INFILTRACIÓ INUNDABLES 

PAVIMENTS 

FILTRANTS 

Revestiments 

alveolats 

Peatonals 

Per aparcament 

 Calçades poroses  

DIPÒSITS DE 

RETENCIÓ 

  D'emmagatzematge 

(OFF LINE O 

IN LINE) 

 

A l'aire lliure 

Secs D'emmagatzem

atge i infiltració 

Superficial 

Amb pous d'infiltració 

  Amb aigua D'emmagatzematge 

  Permanent D'emmagatzem

atge i infiltració 

Superficial 

Amb pous d'infiltració 
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2.6. ALTERNATIVA 5: DIPÒSIT DE REGULACIÓ 

 

Aquesta alternativa proposa la construcció d’un sistema que constaria de quatre parts, un 

sistema de recollida de pluvials mitjançant una reixa interceptora situada a la cruïlla dels carrers 

Marinada i Sant Sebastià i un dipòsit de regulació d’aigües pluvials. 

Aquest dipòsit estaria compost d’una cambra de retenció de contaminants, una cambra 

d’evacuació d’aigües residuals i d’aigües brutes procedents de la pluja i d’una altra cambra 

d’evacuació d’aigües pluvials excedents. 

Mitjançant aquest sistema, s’aconseguirà evitar l’acumulació d’aigües residuals en el punt baix, 

la gestió de les primeres aigües de pluja amb alta càrrega contaminant i la laminació de les 

aigües excedents de pluja. 
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3. ANÀLISI FUNCIONAL I HIDRÀULIC DE LES SOLUCIONS 

 

3.1. SITUACIÓ INICIAL 

Amb l’objectiu d’avaluar de manera funcional i hidràulica com les diferents alternatives  

proposades solucionen el problema, es procedirà en primer lloc a la modelització matemàtica i 

anàlisi de la xarxa existent a la zona afectada  (cruïlla dels carrers Sant Sebastià i Marinada). 

A partir de la informació topogràfica i de l’anàlisi d’aquesta, es desenvolupa un primer esquema 

en el model matemàtic SWMM: 

 

 

 

Planta amb col·lectors i pous actuals (dalt) i perfil longitudinal de l’estat actual (baix) 

De l’anàlisi topogràfic, se’n poden extreure les dificultats geomètriques que es poden plantejar 

per a la proposició de diferents solucions. 

El municipi de Sant Pere Pescador, presenta una orografia molt plana, sense grans desnivells. 

A la nostra zona d’estudi, incloent la part est del poble fins al Fluvià, la variació de cota és 
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positiva a mesura que ens aproximem a la llera del riu, passant dels 3 msnm a la cruïlla fins als 

4 msnm a la part propera al riu. 

Una vegada construït el model, es fa córrer amb una pluja inicial de 0,5 anys de període de 

retorn per tal de corroborar els efectes que ens duen a resoldre el problema; és a dir a que es 

produeixen episodis d’inundació amb una freqüència habitual de dues vegades a l’any a la 

cruïlla esmentada. 

 

Xarxa actual amb pluja de T = 0,5 anys 

A més, cal modelar també una part de la xarxa del pluvials del carrer del Joncar on es preveu 

connectar mitjançant l’alternativa  que proposa la construcció d’un dipòsit de regulació. 

 

Xarxa de pluvials al carrer del Joncar amb pluja de T = 2 anys 

Mitjançant aquesta model podem constatar que els col·lectors de DN500 instal·lats són 

insuficients per a pluges equivalents als 2 anys de període de retorn. 
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Una vegada coneguts els efectes i detectats quin són els punts conflictius es procedeix a 

l’anàlisi funcional i hidràulic de les diferents solucions proposades per tal de conèixer si 

produeixen una millora substancial o no sobre la zona d’estudi i si es pot resoldre el problema. 

 

3.2. NETEJA DELS COL·LECTORS 

 

La solució, com ja s’ha explicat anteriorment, proposa la neteja interior dels col·lectors de la 

zona afectada, per tal de millorar l’estat d’aquests i d’aquesta manera disminuir la resistència 

que aquests oposen al pas de l’aigua. 

Per tal de modelitzar-ho s’opta per al reducció del coeficient de Manning (n) que és el que 

indica la rugositat d’un valor de 0.02 (considerat a l’estat inicial) a un de 0.015. 

 

Xarxa netejada (n=0,015) amb pluja de T = 0,5 anys 

Tornant a executar el model per la precipitació de període de retorn 0,5 anys, es poden 

observar com les millores que es produeixen a la xarxa degut a la neteja dels col·lector no 

solucionen la problemàtica existent. 

A més, cal ser conscients que si bé aquesta alternativa millora la rugositat de les canonades, 

no ho fa de manera permanent. Això implicaria la realització de gestions de manteniment amb 

una major freqüència, el que augmentaria els costos d’explotació de la infraestructura. Tot i 

això,  no seria necessària cap tipus d’inversió inicial elevada. 

D’altra banda, esmentar que aquesta alternativa no proposa cap tipus de solució per el tram en 

contrapendent, el que suposa que les aigües residuals continuïn quedant-se embassades en el 

mateix punt. 
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3.3. ZONA EN CÀRREGA UNITÀRIA 

 

Aquesta alternativa proposa la creació d’una zona on l’aigua entri en càrrega per tal de 

permetre superar el punt baix i evitar els problemes d’inundació dels carrers. 

Per fer-ho, es proposa tapar els pous i embornals propers a la cruïlla dels carrers Marinada i 

Sant Sebastià. Més concretament es tapen els pous Sant Sebastià (el més problemàtic), 

Joncar 1 i Joncar 2. 

 

Xarxa en càrrega amb pluja de T = 2 anys 

A partir de la simulació de la solució descrita anteriorment, podem veure com ara el node per el 

que sobreeix l’aigua s’ha desplaçat aigües amunt. Donat que no es tracta d’un punt baix, 

novament els problemes tornaran a aparèixer en el creuament dels carrers Marinada i Sant 

Sebastià, on l’aigua que sobreeix del pou del carrer Delícies arribarà per escolament 

superficial. 

A partir d’aquesta situació, es decideix intentar tapa el pou que actualment sobreeix, per 

entendre com evolucionaria la problemàtica. Al fer-ho, hom s’adona que la problemàtica es 

desplaça aigües amunt i que per tant resulta impossible resoldre els problemes d’inundació. 
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Les conclusions que se’n poden extreure d’aquesta proposta són les següents: 

• La topografia de la zona és planera, el que provoca que al tapar progressivament els 

pous, el node que inunda el carrer es vagi desplaçant aigües amunt, pel que la solució 

resulta ineficient. 

• A més, cal tenir en compte la perillositat de solucions d’aquest tipus en trams llargs i les 

dificultats alhora de fer el manteniment d’una xarxa de residuals que pot suposar no 

tenir un accés a l’interior de les conduccions per tal de realitzar les tasques periòdiques 

de manteniment. 

• Es donen també elevades dificultats alhora de connectar les subconques. Al tractar-se 

d’un tram en càrrega, en cap punt d’aquest es pot connectar cap escomesa de 

residuals ni de pluvials. Aquest fet portaria a les necessitats de replantejar la xarxa de 

la zona i la realització d’obres majors per canviar-ne les connexions. 

Finalment, cal dir també que aquesta alternativa tot i haver pogut ser funcional per solucionar 

els problemes d’inundabilitat, no podria resoldre els problemes d’acumulació d’aigües residuals 

en temps sec. 

 

3.4. NOVA XARXA 

 

3.4.1. Xarxa unitària 

 

Aquesta alternativa, consisteix en el redisseny de tota la xarxa de la zona afectada amb tubs 

que permetin garantir el correcte funcionament de la mateixa.  

Per fer-ho cal analitzar la topografia de la zona i els pous i col·lectors actuals de la xarxa. 

D’aquest anàlisi se’n poden extreure les següents conclusions: 

• Existeix un augment de la cota del carrer en la direcció del traçat de la canonada de 

sanejament, el que implica, que perquè aquesta funcioni per gravetat caldrà que circuli 

cada vegada a major profunditat. 

• La xarxa continua el seu traçat cap a la EDAR amb tubs circulars de formigó armat de 

DN400, pelque el diàmetre màxim a utilitzar per al disseny queda limitat a aquest valor. 

A partir d’aquest anàlisi i de les limitacions es proposa la següent solució: 

• El pou d’inici del traçat serà el situat a la cruïlla entre els carrers Marinada i Sant 

Sebastià. La superfície es troba a una cota de 3 msnm i el fons a 2,39 msnm. 

• Es fixa com a pou objectiu on anar a connectar el nou traçat de la xarxa de 

clavegueram, el situat a la intersecció entre els carrers del Joncar i del Nord. La cota 

superficial d’aquest és de 3,66 msnm i la de fons de 2,06 msnm. 
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• Es proposa el traçat mitjançant una conducció de formigó armat i DN400 seguint el 

mateix traçat que la xarxa actual. Per tal de poder connectar a la xarxa existent, el 

pendent de la nova canonada haurà de ser del 0,3%. Arribant al pou objectiu a la cota 

2,165 msnm. 

• La xarxa existent, continua des del pou del carrer del Nord, direcció sud amb un 

pendent del 0,1%. 

 

Perfil longitudinal del nou traçat de la xarxa unitària 

La nova proposta de traçat s’implementa al model matemàtic i es fan diferents simulacions: 

 

Xarxa unitària amb pluja de T = 0,5 anys 

D’aquestes simulacions se n’extreu que la xarxa tot i el nou canvi de traçat continua presentant 

problemes en la intersecció dels carrers Marinada i Sant Sebastià. 

D’altra banda, el fet de redissenyar el traçat soluciona problemes d’acumulació de les aigües 

residuals en el punt baix, eliminant doncs els problemes de males olors. 

Per tal de millorar-ne l’estat es podrien proposar altres solucions que no seran objecte d’estudi: 



Projecte constructiu d’un dipòsit de regulació d’aigües pluvials a Sant Pere Pescador Annex 5 

14 

• Substitució d’una part molt més gran de la xarxa de clavegueram per tal de poder-la 

adequar als nous requeriments. Mitjançant aquest nou disseny, es podria estudiar el 

funcionament de la mateixa utilitzant conduccions amb diferents seccions i diferents 

pendents. 

• Construcció d’un EBAR, en un punt mig de la xarxa per permetre que l’aigua tornés a 

guanyar la cota perduda i pugui funcionar per gravetat fins a l’EDAR. 

Ambdues mesures queden descartades dins el present projecte, degut a l’elevat cost de les 

mateixes. 

 

3.4.2. Xarxa separativa 

 

Aprofitant la presència del riu Fluvià a l’est de la població i que el nucli del poble no es situa 

lluny d’aquest punt es proposa la recollida de les aigües de pluja i el seu abocament directe a 

llera. Aquesta solució mitjançant el traçat d’una canonada i la construcció d’una reixa 

d’intercepció té per objectiu evitar els problemes causats per els episodis de pluja.  

El primer pas per al disseny d’aquesta xarxa passa per l’estudi de les diferents possibilitats de 

traçat fins arribar al riu. L’escollit serà la construcció de la nova canonada de manera paral·lela 

a la de residuals i al carrer del Nord anar a buscar de la manera més rectilínia possible el 

marge esquerra del riu Fluvià. 

 

 

Proposta de traçat per la canonada de pluvials 
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El següent pas serà l’estudi de la topografia i l’estudi de la viabilitat del traçat. 

La solució proposa la desconnexió dels embornals de l’actual xarxa unitària al llarg del carrer 

Marinada. Per tal de recollir aquestes aigües es dissenya una reixa interceptora a la cruïlla 

entre els carrers Marinada i Sant Sebastià, perpendicular al flux, i una altra a la cruïlla dels 

carrers Sant Sebastià i Joncar també perpendicular a aquest. La resta d’embornals del traçat 

es proposa mantenir-los i connectar-los a la nova conducció de pluvials. 

El traçat d’aquesta nova connexió començarà a la cruïlla entre els carrers Marinada i Sant 

Sebastià amb un pou amb cota de fons 2 m que connectarà mitjançant una canonada de 

DN500 al següent pou situat a la intersecció dels carrers Sant Sebastià i Joncar, allà la mateixa 

canonada seguirà la traça del darrer carrer per connectar amb un nou pou construït a la cruïlla 

d’aquest carrer amb el carrer del Nord. 

A aquest punt la rasant de la canonada arribarà a la cota 1,625 m, amb un pendent del 0,5 % i 

continuarà el seu traçat durant uns 100 metres per el carrer del Nord amb el mateix pendent. 

Aquí, la mateixa girarà entre els camps per anar a buscar el traçat més rectilini possible fins 

arribar al marge esquerra del Riu Fluvià, amb un pendent del 0,25 % per arribar a la vora del 

mateix a la cota 0,44 m. 

 

Perfil longitudinal de la nova xarxa de pluvials 

Aquesta solució, tot i semblar factible, serà descartada per motius de topografia. 

La canonada arriba al costat del riu a una cota de 0,44 m, però en aquest punt com s’ha indicat 

al principi del riu la cota topogràfica és més elevada fins i tot que a l’interior del municipi, 

situant-se a una cota de 4 msnm. Considerant una alçada mitja del nivell del riu de 3,5 msnm, 

caldria arribar en aquest punt a una cota entre aquests dos nivells, d’aquesta manera en 

períodes de precipitació l’aigua a través d’un broc de sortida podria ser abocada al riu sense 

problemes. 

Per tal de fer-la viable aquesta caldria col·locar un bombament intermedi al llarg del traçat, o 

una solució tipus torre de càrrega com la que s’utilitza en el disseny d’emissaris submarins, per 

elevar novament la cota d’aigua i permetre l’abocament a llera ja sigui per gravetat o bé a 

pressió. 
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Tot i així, degut a problemàtiques que es faran evidents en els posteriors apartats d’aquest 

document, aquestes solucions no seran estudiades. 

 

3.5. TÈCNIQUES COMPENSATÒRIES D’INFILTRACIÓ-RETENCIÓ 

 

El conjunt de tècniques compensatòries d’infiltració-retenció a aplicar, funcionalment podrien 

resoldre la problemàtica. Construïdes amb les dimensions necessàries aconseguirien absorbir 

tot aquell excedent de cabal per el que la xarxa actual no pot donar resposta. 

Tot i així, que aquestes mesures continuarien sense donar resposta als problemes causats 

degut a la presència d’un tram a contrapendent. Així doncs, es continuaria acumulant aigua 

residual en el punt baix. 

Considerant que el nivell freàtic a data de maig de 2011 es trobava a la cota 2,8 m i que el 

nostre punt baix es situa a la cota 3 m, les possibilitats d’implantació d’aquest tipus 

d’alternatives es converteixen en remotes.  

A més a més, cal tenir en compte, però, que aquestes tècniques estan pensades per a zones 

de nou desenvolupament urbà, on una bona planificació permet reservar espai suficient durant 

la urbanització per poder incloure aquestes alternatives que necessiten, algunes d’elles, de 

grans superfícies de terreny i d’altres, de pensar la urbanització i les infraestructures de 

drenatge de manera diferent que com s’ha fet els darrers temps. 

 

Exemple de rasa drenant 

Aquests inconvenients, porten a descartar la viabilitat d’implementació d’aquestes alternatives a 

la cruïlla dels carrers Marinada i Sant Sebastià per la realitat urbanística i geològica del punt on 

es pretén construir el projecte.  
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3.6. DIPÒSIT DE REGULACIÓ 

 

Aquesta alternativa preveu la creació d’un dipòsit de regulació d’aigües pluvials per tal de 

recollir totes les aigües de la conca del carrer Marinada i gestionar-les de manera eficient, 

evitant d’aquesta manera que continuï existint el punt baix a la cruïlla dels carrers Marinada i 

Sant Sebastià, i eliminant també el punt baix problemàtic que provocava l’acumulació d’aigües 

residuals i conseqüentment la presència d’olors. 

A més, permetria la gestió tant de les aigües residuals com de les de pluja, permetent un 

tractament més eficient d’aquestes últimes, ja que en períodes de pluja enlloc d’anar a la EDAR 

a través de la xarxa unitària, serien bombejades a la xarxa separativa de pluvials. 

Addicionalment, la construcció d’un primer tanc anti-DSU permetria retenir les primeres aigües 

amb alta concentració de contaminants provinents de l’escolament superficial i tractar-les 

degudament a l’EDAR. 

Aquesta solució proposa el bombament de les aigües residuals al pou de residuals situat a la 

cruïlla entre els carrers del Nord i del Joncar per connectar-les amb la xarxa existent, i el 

bombament de les aigües de pluja a la xarxa separativa existent al carrer del Joncar. Per tal de 

que aquesta pugui absorbir les noves aigües, caldrà tenir en compte que aquesta xarxa resulta 

suficient fins a pluges equivalents a 2 anys de període de retorn. 

 

 

Implantació del nou dipòsit de regulació d’aigües pluvials a la xarxa de Sant Pere Pescador. 
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4. VALORACIÓ AMBIENTAL 

 

En aquest capítol es desenvolupa l’anàlisi ambiental de cada una de les alternatives 

proposades, en el que s’identifiquen i valoren els diferents impactes que es podrien produir tant 

durant la fase d’obres com la d’explotació. 

 

En primer lloc, es procedeix a la identificació, descripció i valoració dels possibles impactes 

sobre els diferents elements del medi que es poden generar durant el desenvolupament de les 

alternatives, tant durant la fase de construcció com la de funcionament. 

 

Posteriorment, s’inclou una valoració ambiental de les alternatives, que s’ha realitzat de manera 

comparativa, atenent a criteris com la seva possible afectació a espais naturals, la magnitud 

dels impactes produïts, les àrees d’implantació de les infraestructures i la seva incidència en el 

medi social. Aquesta valoració es la que es tindrà en compte posteriorment en l’anàlisi 

multicriteri. 

 

4.1. Identificació i descripció dels impactes 

 

Els impactes es poden dividir en aquells que es produeixen únicament durant l’execució de les 

obres, i aquells que es produiran de manera permanent durant la seva vida útil. Així, durant la 

fase d’obra s’identifiquen els següents impactes: 

 

• Qualitat de l’aire. Contaminació acústica, sorolls i vibracions: durant la fase de 

construcció, el funcionament de la maquinària, el trànsit de vehicles, els moviments de 

terra, excavacions i replens, i l’exposició de terra despullada a l’efecte erosiu del vent, 

son els elements que contribueixen a l’alteració de la qualitat de l’aire a l’entorn de la 

zona d’operació (emissions de pols, gasos contaminants com el CO, NOx, Pb, SOx, y 

fums) y a un increment dels nivells sonors. Aquests son impactes de caràcter transitori, 

ja que durant la fase de funcionament no es produiran. 

• Alteracions geomorfològiques i geotècniques: la construcció de les conduccions implica 

necessàriament moviments de terres, obertura de rases, claves, etc, que poden 

suposar una alteració topogràfica transitòria de l’àrea afectada. 

• Alteració de la capa edàfica: es produirà una pèrdua de sòl per eliminació directa, així 

com la modificació d’algunes de les propietats del mateix. 
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o La superfície que ocuparà l’obra civil suposarà la supressió d’una capa de sòl, 

variable en espessor segons la profunditat de les excavacions i dimensions de 

les alternatives. 

o Les superfícies que suportaran temporalment dipòsits de materials, trànsit i 

descans de maquinària, zona d’instal·lacions auxiliars i altres actuacions, 

patiran una compactació del sòl, alterant l’estructura del mateix i modificant la 

permeabilitat i aireació, així com la destrucció dels horitzons superficials. 

Aquesta alteració incideix negativament sobre la capacitat del sòl per el 

desenvolupament de la coberta vegetal. 

o En aquesta fase, pot existir erosió del sòl per part de l’aigua i el vent. 

• Incidència sobre la hidrologia superficial i subterrània: les alteracions principals sobre la 

hidrologia son: 

o Modificacions de l’escorrentiu: es tracta d’alteracions transitòries del drenatge 

superficial durant la construcció de rases o bé la impermeabilització de 

superfícies, que poden fer malbé les zones de recàrrega d’aqüífers. 

o La qualitat de les aigües superficials pot veure’s afectada, sent els principals 

paràmetres que poden veure’s modificats els sòlids dissolts i en suspensió (per 

moviments de terres) i les grasses i hidrocarburs (per abocaments accidentals 

en zones d’instal·lacions auxiliars i parc de maquinària). 

o En tots els casos es preveu un valor baix de l’impacte. 

• Incidència sobre la vegetació: el principal impacte serà causat per l’eliminació de la 

coberta vegetal conseqüència de l’ocupació del sòl. La magnitud d’aquest impacte 

dependrà tant de les superfícies ocupades, com del valor de les comunitats vegetals 

afectades. 

• Incidència sobre la fauna: els impactes que el projecte pot ocasionar sobre les 

comunitats faunístiques es pot donar en els següents aspectes: 

o Afecció temporal a les pautes de comportament: afecció al comportament 

reproductor, tròfic, etc., degut al augment de sorolls i trànsit de la maquinària. 

o Afecció a els períodes de reproducció: afecció directa sobre pautes etològiques 

reproductives motivada per la destrucció/alteració de hàbitats, funcionament de 

maquinària, soroll i emissió de gasos i pols. Aquest efecte, tot i que és temporal 

i no continu durant la fase de construcció, es tindria que considerar a la hora de 

planificar determinades accions de la obra. 

o Efecte de substitució: després de l’explanació desapareixeran cert nombre 

d’hàbitats, el que provocarà la desaparició d’organismes, sobre tot artròpodes i 

en altres casos obligarà als seus pobladors a desplaçar-se a altres llocs més o 

menys propers on trobar un nou lloc de residència acord amb les seves 

necessitats. 

o Risc d’atropellament: l’augment del trànsit de vehicles i maquinària pot suposar 

un augment del mateix. 
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o Aquestes situacions, no es donaran en la major part d’alternatives, totes 

aquelles que es desenvolupen íntegrament dins el nucli urbà, però si que es 

poden donar en l’alternativa que proposa la construcció d’una nova xarxa de 

pluvials. 

• Impacte sobre el paisatge: Al introduir un nou element en el medi es produeix un canvi 

en el paisatge que l’envolta. Els impactes derivats de la construcció d’infraestructures 

soterrades només són apreciables durant la construcció de les obres, de caràcter 

temporal, i a més reversibles, doncs després la execució de les obres, el terreny es 

restitueix a les seves condicions inicials. 

• Impactes sobre la Socioeconomía: Les obres, quant a medi socioeconòmic, produiran 

impactes positius i negatius: 

o Referent a els negatius, destaquen les afeccions sobre la permeabilitat 

territorial, al afectar-se accessos, carrers i parcel·les. Aquesta afecció serà 

temporal i limitada al període de les obres. 

o El moviment de maquinària és també responsable de l’increment de la 

contaminació acústica, per la generació de sorolls que produeix un impacte 

temporal de baixa intensitat sobre la qualitat de vida. 

o La fase de construcció generarà a més una oferta de treball temporal que pot 

afectar positivament, tot i que no de manera important, a l’economia local. 

 

D’altra banda, durant la fase d’explotació s’identifiquen els següents impactes: 

• Qualitat de l’aire: No s’espera que el funcionament de cap de les alternatives produeixi 

impactes importants sobre la qualitat de l’aire. 

• Alteracions geomorfològiques i geotècniques: Al anar enterrades, en principi la zona 

afectada recuperarà el seu relleu original. 

• Alteració de la capa edàfica: Els impactes generats en aquesta fase incidiran 

únicament a la pèrdua de la capacitat de ús del sòl, ja que al anar enterrades les 

conduccions no es produirà un augment del risc d’erosió. 

• Incidència sobre la hidrologia superficial i subterrània: Durant la fase d’explotació 

l’alternativa que proposa una nova xarxa de pluvials afectaria directament els espais 

protegits d’interès natural i inclosos dins la xarxa natural 2000. La legislació vigent 

impedeix l’abocament directe a llera d’aigües pluvials provinents d’escolament 

superficial sense haver estat tractades prèviament, eliminant-ne els contaminats més 

importants, el que fa que l’abocament de les aigües excedents de pluja de manera 

directa al riu deixi de ser possible, per estar el Fluvià inclòs en aquestes xarxes. 
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Espais d’interès natural protegits 

 

• Incidència sobre la vegetació: la explotació de les conduccions no suposarà cap tipus 

d’impacte sobre les formacions vegetals. 

• Incidència sobre la fauna: Al tractar-se d’alternatives que una vegada executades es 

restituirà el terreny afectat, no es preveu cap efecte de tall o barrera, ni per tant 

separació de poblacions o risc per la fauna terrestre. 

• Impacte sobre el paisatge: La disposició enterrada de les conduccions eliminarà 

totalment les afeccions paisatgístiques durant la fase d’explotació. 

• Impactes sobre la Socioeconomía: El funcionament d’aquesta infraestructura serà 

positiu per l’entorn socioeconòmic, ja que es donarà solució a una problemàtica 

existent en el municipi, que generava un impacte negatiu sobre la zona afectada. 

 

4.2. Valoració ambiental comparativa 

 

En general es pot concloure que la major part de solucions només generaran un impacte 

ambiental durant l’execució de les obres. Aquest serà de major o menor magnitud segons la 

dimensió de les mateixes. Tot i així, hi ha dues excepcions a destacar: 

La primera alternativa, que proposa la neteja interior dels col·lectors existents, no suposa 

l’execució de cap tipus d’obra civil, per el que el seu impacte ambiental serà nul. 

D’altra banda, l’alternativa que proposa la creació d’una xarxa separativa i l’abocament de les 

aigües pluvials al riu, generarà impacte tant durant les obres com durant els períodes de 

funcionament de la infraestructura. A més l’afectació de zones de protecció ambiental i la 

prohibició de l’abocament al Fluvià, fa considerar aquest impacte com a molt greu. 
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A continuació es presenta una taula resum amb la valoració qualitativa que es fa de cada una 

de les alternatives estudiades: 

 

 

 

  

Alternativa Afecció Ambiental

Neteja dels col·lectors Baixa

Tram en càrrega Mitja

Xarxa unitària Mitja

Xarxa separativa Alta

Tècniques compensatòries Mitja

Dipòsit de regulació Mitja
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5. VALORACIÓ ECONÒMICA 

 

En el present apartat, amb l’objectiu de poder classificar de manera objectiva a partir de criteris 

econòmics les diferents alternatives, es planteja l’estudi tant dels costos d’inversió inicial de les 

actuacions com l’estudi dels costos d’explotació. 

Davant la dificultat de poder quantificar els primers de manera precisa sense disposar d’un 

projecte constructiu de cadascuna d’elles, es proposa la classificació de les diferents 

alternatives de més a menys cost previst a partir de la comparació de les dimensions previstes 

de cada actuació. 

La valoració dels costos d’explotació habitualment considerats com un percentatge global anual 

sobre els costos d’inversió serà doncs proporcional als primers costos. 

 

5.1. Valoració econòmica comparativa 

 

Comparativament i analitzant totes les solucions proposades, en termes de magnituds de 

treballs es podria classificar l’alternativa que proposa la construcció d’un nou dipòsit de 

regulació com aquella de major cost, i la que únicament proposa la neteja i reparació de l’actual 

xarxa de clavegueram com aquella de menor cost. 

Per tal de classificar les altres alternatives de manera proporcional, al tractar-se totes elles 

d’alternatives que proposen la construcció de col·lectors soterrats, es compararà la longitud 

estimada d’aquests i el terreny per el que circularan. Com es sabut, la realització d’obra civil 

dins el nucli urbà té un cost econòmic més elevat que no si es realitza en terreny rural. 

Així doncs, la segona alternativa amb major cost econòmic serà la que planteja la utilització de 

tècniques compensatòries per a la solució del problema. Aquesta alternativa, que s’hauria 

d’efectuar per minimitzar la longitud de les canonades en la seva totalitat en sòl urbà, requeriria 

no només de la construcció de nous col·lectors a tota la zona d’estudi, sinó també de la 

construcció de pous d’infiltració, rases d’infiltració o zones adequades per a tal efecte, 

provocant a més la modificació de la urbanització de la zona. En cas d’optar per altres 

alternatives d’aquest tipus, a més es podria requerir de l’expropiació de terrenys o de la 

construcció de llargues conduccions fins a terrenys sense urbanitzar on poder crear dipòsits 

d’infiltració a l’aire lliure. 

Seguidament a aquesta alternativa i amb costos semblants trobaríem les dues alternatives que 

proposen la construcció d’una nova xarxa. D’una banda, l’alternativa que proposa la 

construcció d’una nova xarxa unitària requeriria l’enderroc i la nova construcció de totes les 

canonades de la zona estudiada, sempre en zona urbana. De l’altra, l’alternativa que proposa 

la creació d’una xarxa separativa, que si bé suposaria la construcció de més longitud de 
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canonada, la meitat d’aquesta aproximadament es realitzaria en zona urbana i l’altre meitat en 

terrenys classificats com a rurals. 

Finalment trobaríem l’alternativa que proposa la creació d’un tram de canonada amb 

funcionament en càrrega. Aquesta només requeriria d’actuacions puntuals per segellar pous de 

registre, tapar embornals i connectar les diferents punts d’entrada d’aigua pluvial que no es 

puguin eliminar a altres punts de la xarxa. Per tant, seria més econòmica que les anteriors 

alternatives, però considerablement més cara que l’alternativa que només proposa la neteja 

dels col·lectors. 
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6. ANÀLISI MULTICRITERI 

 

Amb l’objectiu de comparar i seleccionar l’alternativa òptima d’entre les descrites de la forma 

més objectiva possible, es realitza un anàlisi multicriteri que incorpora els diferents anàlisis 

realitzats als apartats anteriors. Aquest permetrà prioritzar les diferents solucions prioritzades 

amb l’objectiu d’entendre quines resultes més avantatjoses i eficients. 

L’anàlisi es realitza en base a les valoracions qualitatives presentades en els anteriors apartats. 

Per això, s’utilitzaran diferents criteris, assignant a cada actuació un valor entre 0 i 10 per cada 

un dels criteris, en funció dels aspectes que es mencionaran a continuació i en qualsevol cas 

acord amb les valoracions realitzades durant la fase anterior. A més, a cada un dels criteris 

se’ls assigna un pes. Així, els criteris considerats són: 

• Funcional i hidràulic. La puntuació s’atorgarà en funció de la magnitud de la 

problemàtica que solucionen, els avantatges funcionals que suposin, aspectes 

d’explotació,… sempre acord als diferents anàlisis qualitatius realitzats a l’apartat 3. A 

aquest criteri se li assigna un pès de 0,5. 

• Impacte sobre el medi ambient. A partir de la valoració qualitativa assignada atenent al 

nivell d’afecció ambiental i aplicant la quantificació mostrada a la tabla seguent, s’obté 

la puntuació corresponent al impacte ambiental. El pes assignat al criteri és de 0,2. 

 

• Cost econòmic. La puntuació s’assigna en funció dels resultats obtinguts a l’anàlisi de 

l’apartat 5, de la manera que a la solució més econòmica se li dona una puntuació de 

10 i a la més cara de 0, les altres es puntuaran de manera proporcional. El pes 

assignat al criteri es de 0,3. 

La matriu resultat amb els valors de puntuació de cada un dels critris establerts per a cada 

alternativa és la següent: 

 

En base a aquests criteris i pesos, es desenvoluparan –amb certes especificitats- dues 

metodologies clàssiques per aquest tipus d’anàlisis: el mètode Pattern i el mètode Electre. 

Afecció Valoració

Baixa 10

Mitja 5

Alta 0

Alternativa Afecció Ambiental Valoració econòmica Valoració funcional

Neteja dels col·lectors 10 10 1

Tram en càrrega 5 7 0

Xarxa unitària 5 5 5

Xarxa separativa 0 3 5

Tècniques compensatòries 5 2 5

Dipòsit de regulació 5 0 10
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6.1. Mètode Pattern 

El mètode Pattern, pertany als mètodes d’agregació total, permet sintetitzar les puntuacions 

obtingudes per les alternatives per a cada criteri mitjançant l’aplicació de pesos (coeficients de 

ponderació), en un sol paràmetre anomenat IP (Índex de Pertinença), els valors del qual estan 

compresos en un cert interval, en aquest cas (0,1) (sent 0 el pèssim i 1 l’òptim), creant un 

model que permet la comparació directa. D’aquesta manera s’obté una matriu alternatives-

criteris, en la que s’exposen els valors inicials d’aquest índex IP per a cada alternativa. 

Amb l’objectiu de validar el procés de selecció, es habitual durant l’aplicació del mètode Pattern 

plantejar els anàlisis de sensibilitat, robustesa i preferència. En aquest cas, i com que no serà 

aquest l’únic mètode d’aplicació per a la realització de l’estudi, no es realitzaran aques procés 

de validació, utilitzant els resultats de l’altre model per validar aquests. 

 

6.1.1. Metodologia 

 

La metodologia consisteix fonamentalment en els següents passos: 

• Escollir els criteris que serviran per a l’anàlisi i valoració de les alternatives a considerar 

(ja establerts). 

• Puntuació (valoració quantitativa) a cada alternativa segons cada criteris, dins d’un 

interval [B=valor pèssim; A=valor òptim], diferent per a cada cas. 

• Homogeneïtzació de totes les puntuacions a un mateix interval (0,1). 

• Ponderació de les puntuacions segons els pesos establerts pels criteris. 

• Càlcul de la matriu alternatives-criteris, mitjançant la que es dedueix l’Índex de 

Pertinença (IP) de cada alternativa mitjançant la següent expressió: 

IPi = (Σj ßj.αij –MIN) / (MAX – MIN), on: 

- αij = qualificació obtinguda per l’alternativa i pel criteri j. 

- ßj = coeficient de ponderació del criteri j (s’ha de complir Σ ßj = 1). 

- MAX = valor major de Σ ßj.αij d’entre els obtinguts per totes les alternatives. 

- MIN = valor menor de Σ ßj.αij d’entre els obtinguts per totes les alternatives. 
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6.1.2. Resultats obtinguts 

 

Seguint la metodologia exposada, la matriu alternatives-criteris amb la que es dedueix l’índex 

de Pertinença de cada alternativa es la següent: 

 

 

 

Els índexs de pertinença que es deriven d’aquesta són els següents: 

 

 

Si a partir d’aquest resultats, classifiquen les alternatives de més a menys òptima, obtenim la 

següent relació: 

 

 

Aquesta classificació suposa per tant una priorització clara entre les diferents solucions. Al 

tractar-se d’alternatives, la comparació permet entendre quina resulta més avantatjosa, podent 

en principi descartar les altres. 

 

Alternativa Afecció Ambiental Valoració econòmica Valoració funcional SUMA

Neteja dels col·lectors 10 10 1 5,5

Tram en càrrega 5 7 0 3,1

Xarxa unitària 5 5 5 5

Xarxa separativa 0 3 5 3,4

Tècniques compensatòries 5 2 5 4,1

Dipòsit de regulació 5 0 10 6

Alternativa IP

Neteja dels col·lectors 0,83

Tram en càrrega 0,00

Xarxa unitària 0,66

Xarxa separativa 0,10

Tècniques compensatòries 0,34

Dipòsit de regulació 1,00

Alternativa IP

Dipòsit de regulació 1,00

Neteja dels col·lectors 0,83

Xarxa unitària 0,66

Tècniques compensatòries 0,34

Xarxa separativa 0,10

Tram en càrrega 0,00
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6.2. Mètode Electre 

 

El mètode Electre permet obtenir, en base als mateixos criteris i pesos que en el cas anterior, 

una matriu o grafo que indica les relacions referents a prioritat entre cada una de les diferents 

alternatives. 

 

6.2.1. Metodologia 

 

La metodologia seguida consisteix en les següents operacions: 

• Construcció de la matriu de decisió inicial en base als criteris i pesos establerts que 

indiquen la puntuació de cada alternativa per cada criteri. 

• Establiment dels índexs de concordança C(i,k) i construcció de la matriu de 

concordança. L’índex de concordança (i,k) s’obté sumant els pesos associats als 

criteris en que l’alternativa i es millor que l’alternativa k. 

• Establiment dels índexs de discordança D(i,k) i construcció de la matriu de 

discordança. Per obtenir-la és necessari normalitzar la matriu de decisió dividint cada 

element de la matriu inicial pel se rang. A continuació ponderar-la, obtenint la matriu de 

decisió normalitzada i ponderada, multiplicant cada columna per el seu pes 

preferencial. Finalment s’obtenen els índexs de discordança calculats com el quocient 

entre la diferència major en valor absolut dels criteris pels que la alternativa i es pitjor 

que la j i la major diferència en valor absolut entre els resultats als que s’arriba a través 

de l’alternativa “i” i la k. 

• Establiment dels umbres de concordança(c) i discordança (d); c es calcula amb els 

valors mitjos dels elements de la matriu d’índexs de concordança i d igualment però 

amb la matriu de discordança. 

• Construcció de les matrius de dominància concordant i discordant. Els valors de la 

matriu de dominància concordant prenen el valor 1 quan un element de la matriu de 

índexs és major que l’umbra, y 0 si es menor. Pel que refereix als valors de la matriu de 

dominància discordant, prenen valor 0 quan un element de la matriu d’índexs es major 

que l’umbra, y 1 si és menor. 

• Construcció de la matriu de dominància agregada. Aquesta matriu pren el valor 1 quan 

elements homòlegs de les dues matrius anteriors son 1, y pren el valor 0 per el altres. 

• Construcció del grafo de dominància a partir de la matriu de dominància agregada, on 

queden representades la dominància entre les diferents alternatives. 
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6.2.2. Resultats obtinguts 

 

La matriu de decisió amb les puntuacions per a cada un dels criteris de decisió i basada en els 

criteris establerts inicialment és la següent: 

 

 

 

Els pesos aplicats sobre cada criteri de decisió són els següents: 

 

 

 

A partir de la matriu de decisió i dels pesos, s’ha obtingut la següent matriu amb els respectius 

índexs de concordança: 

 

 

Per obtenir la matriu amb els índexs de discordança, el primer pas és la elaboració de la matriu 

de decisió normalitzada: 

 

 

 

Ambiental Econòmica Funcional

1 Neteja dels col·lectors 10 10 1

2 Tram en càrrega 5 7 0

3a Xarxa unitària 5 5 5

3b Xarxa separativa 0 3 5

4 Tècniques compensatòries 5 2 5

5 Dipòsit de regulació 5 0 10

Alternativa

Ambiental Econòmica Funcional

Pesos 0,2 0,3 0,5

1 2 3a 3b 4 5
1 - 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5

2 0 - 0,4 0,5 0,4 0,4

3a 0,5 0,6 - 0,75 0,65 0,4

3b 0,5 0,5 0,25 - 0,55 0,3

4 0,5 0,6 0,35 0,45 - 0,4

5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6 -

Alternativa Ambiental Econòmica Funcional
1 1 1 0,1

2 0,5 0,7 0

3a 0,5 0,5 0,5

3b 0 0,3 0,5

4 0,5 0,2 0,5

5 0,5 0 1
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A partir d’aquesta i ponderant-la, s’obté la matriu de decisió normalitzada i ponderada: 

 

 

 

El següent pas, és la obtenció de la matriu amb els índexs de discordança: 

 

 

 

Els llindars de concordança (c) i discordança (d) són els següents: 

 

 

 

A partir d’aquests i amb les matrius de concordança i discordança, s’obtenen les matrius de 

dominància concordant i discordant que apareixen a continuació: 

• Matriu de dominància concordant 

 

 

 

  

Alternativa Ambiental Econòmica Funcional
1 0,2 0,3 0,05

2 0,1 0,21 0

3a 0,1 0,15 0,25

3b 0 0,09 0,25

4 0,1 0,06 0,25

5 0,1 0 0,5

1 2 3a 3b 4 5
1 - 0 1 0,95 0,83 1

2 1 - 1 1 1 1

3a 0,75 0,24 - 0 0 1

3b 1 0,48 1 - 1 1

4 1 0,6 1 0,3 - 1

5 0,67 0,42 0,6 0,36 0,24 -

c 0,5

d 0,7

1 2 3a 3b 4 5
1 - 1 1 1 1 1

2 0 - 0 1 0 0

3a 1 1 - 1 1 0

3b 1 1 0 - 1 0

4 1 1 0 0 - 0

5 1 1 1 1 1 -
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• Matriu de dominància discordant 

 

 

 

Finalment s’obté la següent matriu de dominància agregada: 

 

 

 

Finalment, a partir de la matriu de dominància agregada, es pot construir el següent grafo de 

dominància: 

 

El grafo traçat ens permet entendre d’una manera més clara els resultats de la matriu de 

dominància agregada. D’aquest se’n pot extreure que l’alternativa que proposa la construcció 

d’un dipòsit de regulació (5) és la que domina sobre les altres, i per tan és la que es pot 

considerar òptima. Així doncs, els resultats són coherents amb els obtinguts mitjançant 

l’aplicació del mètode Pattern. 

 

  

1 2 3a 3b 4 5
1 - 1 0 0 0 0

2 0 - 0 0 0 0

3a 0 1 - 1 1 0

3b 0 1 0 - 0 0

4 0 1 0 1 - 0

5 1 1 1 1 1 -

1 2 3a 3b 4 5
1 - 1 0 0 0 0

2 0 - 0 0 0 0

3a 0 1 - 1 1 0

3b 0 1 0 - 0 0

4 0 1 0 0 - 0

5 1 1 1 1 1 -
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7. CONCLUSIONS 

 

De l’anàlisi realitzant anteriorment s’ha obtingut una priorització de les diferents solucions 

estudiades. En base aquesta, es realitza una proposta d’actuació a desenvolupar, que ha més, 

haurà de considerar, determinats condicionants econòmics i funcionals. 

Atenent els criteris objectius utilitzats per a l’anàlisi multicriteri, la solució òptima és l’alternativa 

que proposa la construcció d’un dipòsit de regulació d’aigües pluvials a la cruïlla entre els 

carrers Marinada i Sant Sebastià. En ambdós mètodes utilitzats, Electre i Pattern, aquesta ha 

resultat se la millor. 

 

Coneguda quina és la solució òptima, cal estudiar amb més detall aquesta alternativa i adaptar-

la als següents condicionants econòmics, funcionals i socials: 

• El primer i el més important és el condicionant econòmic. A partir de les converses amb 

l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, el mateix dona el vist i plau a la construcció de 

l’esmentat dipòsit de regulació d’aigües pluvials, però limita el seu tamany a un volum 

inversor inferior a 300.000 € (PEM) 

• A més, l’Ajuntament requereix que la solució sigui suficient per resoldre els episodis de 

pluja més habituals que solen generar la problemàtica estudiada. Donant com a 

exemple les precipitacions registrades els dies 28 i 29 de gener de 2011 i 4 de maig de 

2010. 

• A partir de l’estudi de la xarxa actual s’ha vist que la xarxa de pluvials del carrer del 

Joncar resulta insuficient per a plujes de període de retorn 2 anys. 

A partir d’aquestes limitacions, i considerant l’experiència adquirida en projectes de 

característiques similars, es decideix adoptar com a criteri de disseny una precipitació de 

període de retorn 0,5 anys. És a dir aquella precipitació amb probabilitat d’ocurrència de dues 

vegades a l’any, la requerida per l’Ajuntament. 



ANNEX NÚMERO 6. CÀLCULS HIDRÀULICS 
 
 





Projecte constructiu d’un dipòsit de regulació d’aigües pluvials a Sant Pere Pescador Annex 6 

 

1 

CÀLCULS HIDRÀULICS 

 

ÍNDEX 

 

1. INTRODUCCIÓ ................................................................................................................... 3 

2. OBJECTIUS ........................................................................................................................ 4 

3. ESTUDI HIDROLÒGIC ....................................................................................................... 5 

3.1. PLANTEJAMENT GENERAL I OBJECTIU................................................................... 5 

3.2. METODOLOGIA DE CÀLCUL ...................................................................................... 5 

3.3. RESULTATS ................................................................................................................. 8 

4. SISTEMA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS ........................................................... 11 

4.1. PLANTEJAMENT GENERAL ..................................................................................... 11 

4.2. CRITERIS DE DISSENY............................................................................................. 11 

4.3. CARACTERITZACIÓ DE LES PLUGES A SANT PERE PESCADOR ...................... 12 

4.4. EINES DE CÀLCUL: EPA-SWMM PER A DRENATGE URBÀ .................................. 14 

4.4.1 . Metodologia. Descripció. ..................................................................................... 14 

4.4.2 . Paràmetres bàsics del model .............................................................................. 15 

4.5. RESULTATS DE LA MODELITZACIÓ PER A T=0.5 ANYS ...................................... 20 

4.6. RESULTATS DE LA MODELITZACIÓ PER A LA PRECIPITACIÓ DEL 28-29 DE 

GENER DEL 2011 ...................................................................................................... 23 

4.7. RESULTATS DE LA MODELITZACIÓ PER A LA PRECIPITACIÓ DEL 4 DE 

MAIG DE 2010 ............................................................................................................ 24 

5. DETERMINACIÓ DEL CABAL DE RESIDUALS ............................................................. 25 

6. DIMENSIONAMENT DEL SISTEMA SEPARADOR DE SÒLIDS I HIDROCARBURS – 

SISTEMA LAMINADOR .................................................................................................... 26 

6.1. PLANTEJAMENT GENERAL ..................................................................................... 26 

6.2. DESCRIPCIÓ SISTEMA SEPARADOR DE SÒLIDS I HIDROCARBURS - 

SISTEMA LAMINADOR .............................................................................................. 26 

6.3. DIMENSIONAMENT DEL DIPÒSIT SEPARADOR DE SÒLIDS I 

HIDROCARBURS ....................................................................................................... 28 

6.4. DIMENSIONAMENT DEL LLAVI VESSADOR ........................................................... 32 

7. DIMENSIONAMENT DELS SISTEMES DE BOMBAMENT. ........................................... 34 

7.1. PLANTEJAMENT GENERAL ..................................................................................... 34 

7.2. BOMBAMENT DE PLUVIALS ..................................................................................... 35 

7.3. BOMBAMENT DE RESIDUALS ................................................................................. 39 

7.4. CORBES CARACTERÍSTIQUES BOMBES ............................................................... 42 

8. DIMENSIONAT DE LA REIXA DE CAPTACIÓ DE LA CRUÏLLA DELS CARRERS 

MARINADA I SANT SEBASTIÀ ....................................................................................... 45 

8.1. PLANTEJAMENT GENERAL ..................................................................................... 45 



Projecte constructiu d’un dipòsit de regulació d’aigües pluvials a Sant Pere Pescador Annex 6 

 

2 

8.2. MÈTODE DE CÀLCUL ................................................................................................ 45 

8.3. RESULTATS DEL CÀLCUL ........................................................................................ 46 

8.4. COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ I PENDENT DEL CANAL DE CAPTACIÓ ........... 47 

9. CONCLUSIONS ................................................................................................................ 49 

ANNEX 1: ARXIU D’ENTRADA DE DADES DEL MODEL ....................................................... 51 

ANNEX 2: RESULTATS DE LA CARACTERITZACIÓ DEL COL·LECTOR ............................ 59 

ANNEX 3: PLÀNOLS DELIMITACIÓ CONQUES ...................................................................... 73 

  



Projecte constructiu d’un dipòsit de regulació d’aigües pluvials a Sant Pere Pescador Annex 6 

 

3 

1. INTRODUCCIÓ 

 

En el creuament entre els carrers Marinada i Sant Sebastià al terme municipal de Sant Pere 

Pescador es dona un punt baix on s’acumula l’aigua en períodes intensos de pluja. Amb 

l’objectiu de solucionar la problemàtica, es preveu la construcció d’un nou sistema de recollida 

d’aigües pluvials que constarà d’una reixa interceptora, d’un dipòsit laminador amb separador 

de sòlids i hidrocarburs i d’una impulsió fins al col·lector d’aigües pluvials del carrer del Joncar. 

A més, aquest punt baix provoca també problemes d’acumulació d’aigües residuals que 

comporten molèsties als veïns. Per solucionar aquest segon problema, es canviarà l’actual i 

insuficient sistema d’evacuació aigües pluvials per un nou bombament, que permetrà evacuar-

les fins a l’arqueta existent a la cruïlla dels carrers Jonacar i del Nord. Des d’allà l’aigua seguirà 

el seu habitual recorregut fins l’EBAR, de la xarxa general. 

 

Per dimensionar el sistema d’evacuació s’estudia el drenatge superficial de la conca i es 

determina el cabal d’aigües residuals. 

El sistema d’evacuació de pluges es dimensiona a partir d’una pluja teòrica amb una 

probabilitat d’ocurrència de dues vegades l’any, considerada ordinària. Aquesta precipitació 

correspon a una quantitat acumulada de 25,5 mm al llarg de 24 hores. A continuació es 

comprova el correcte funcionament amb pluges reals que han sigut desencadenants dels 

problemes esmentats. Aquestes pluges seran les enregistrades el dia 4 de maig de 2010 i els 

dies 28 i 29 de gener de 2011 
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2. OBJECTIUS 

 

L’objecte d’aquest annex és el dimensionament del sistema de drenatge i del sistema de 

recollida d’aigües residuals corresponent al sector del carrer Marinada de Sant Pere Pescador. 

Per a la elaboració de l’estudi s’han seguit els següents passos: 

- Determinació del cabal punta d’escorrentiu per una pluja de 0,5 anys de període de 

retorn (Mètode racional). 

- Determinació del cabal punta d’escorrentiu per a les pluges reals enregistrades els dies 

4 de maig de 2010 i 28 i 29 de gener de 2011. 

- Determinació del cabal punta d’aigües residuals corresponents a l’àmbit del carrer 

Marinada. 

- Dimensionament del sistema separador de sòlids i hidrocarburs. 

- Dimensionament del sistema de bombament d’aigües pluvials corresponent al mig any 

de període de retorn. 

- Dimensionament del sistema de bombament d’aigües residuals. 

- Dimensionament de la reixa de captació d’aigües plujanes. 
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3. ESTUDI HIDROLÒGIC  

 

3.1. PLANTEJAMENT GENERAL I OBJECTIU 

El present estudi hidrològic té com a objectiu principal avaluar el cabal punta d’escorrentiu en 

les condicions actuals de de l’àmbit del carrer Marinada. 

Els terrenys que composen l’estudi estan formats majoritàriament per habitatges i activitats 

consolidades que composen la zona impermeable (aproximadament un 55%). El percentatge 

restant està format per jardins, espais verds i parcel·les no consolidades.  

Els terrenys de cada una de les conques mostren un lleuger pendent, d’entre el 3 i el 10% 

depenent de la zona, cap al carrer Marinada que fa de canal d’escolament. 

 

3.2.  METODOLOGIA DE CÀLCUL 

La metodologia de l’estudi hidrològic del present document s’ha basat en els criteris tècnics 

establerts per l’Agència Catalana de l’Aigua en el document “Guia tècnica. Recomanacions 

tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, redactat el març de 2003 per l’Agència 

Catalana de l’Aigua. 

Els paràmetres hidromorfomètrics que determinen la resposta de la conca davant de tempestes 

extraordinàries són: 

 

- Superfície 

- Longitud del curs principal 

- Pendent mitjana del curs principal 

- Temps de concentració 

- Llindar d’escorrentiu 

 

Els paràmetres morfològics (superfície, longitud i pendent) s’han obtingut a partir de la 

cartografia digital a escala 1:5000 de l’institut cartogràfic de Catalunya i de l’estudi topogràfic 

del sector. 

Els paràmetres hidrològics (temps de concentració i llindar d’escorrentiu) s’han calculat a partir 

de la metodologia establerta en el document de l’ACA anteriorment esmentat. 



Projecte constructiu d’un dipòsit de regulació d’aigües pluvials a Sant Pere Pescador Annex 6 

 

6 

Per a la determinació del temps de concentració s’utilitza la fórmula de Témez: 

76,0

25,0
3,0 








⋅=

j

L
Tc

 

sent,  TC  el temps de concentració en hores, 

 L   la longitud del curs principal en km, i 

 j la pendent mitjana del curs principal en m/m 

El llindar d’escorrentiu, paràmetre que engloba les pèrdues de pluja per intercepció, 

emmagatzematge i infiltració i, en conseqüència, permet calcular la pluja neta a partir d’una 

determinada precipitació, s’obté a partir de taules tabulades derivades del mètode del Nombre 

de Corba (NC) del SCS (Soil Conservation Service).  

L’SCS va tabular els NC segons l’ús del sòl, la pendent, les característiques hidrològiques i el 

grup del sòl en funció de la seva geologia i la permeabilitat associada. 

La relació existent entre el paràmetre del llindar d’escorrentiu (P0) i el nombre de corba (NC) és: 

 

50
5000

0 −=
NC

P
 

 

Per a la consideració del tipus de substrat geològic present a cada subconca, s’utilitzen els 

plànols de geologia a escala 1:50.000 proporcionats pel Departament de Medi Ambient i 

Habitatge de la Generalitat de Catalunya en format Miramon. Els usos del sòl es determinen a 

partir de l’observació i interpretació de l’ortofotomapa produït i distribuït per l’ICC (Institut 

Cartogràfic de Catalunya). 

D’aquesta manera, s’obté el llindar d’escorrentiu de la conca. Tal com exigeixen les 

recomanacions tècniques de l’Agència Catalana de l’Aigua, el valor de llindar d’escorrentiu 

finalment adoptat està afectat per un factor corrector de caràcter regional que a Catalunya pren 

el valor de 1,3. 
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Per calcular la intensitat de la pluja per un determinat període de retorn i durada de la tempesta 

s’utilitzen les pluges de disseny obtingudes a partir de les corbes IDF definides a la instrucció 

5.2-IC de drenatge superficial: 

(h) 24

(mm) 
        ,

,

128

28

,

1

,

,
1,0

1,01,0

Td

Td

D

TdTd

TD P
I

I

I

I

I
=













=

−

−

 

On,   

ID,T  és la intensitat de precipitació de durada D i període de retorn T; 

Id,T  és la intensitat mitja diària de precipitació per a un període de retorn T, obtinguda 

a partir del valor de precipitació diària màxima anual corresponent al mateix període de 

retorn (Pd,T ); 

I1 / Id,T  és la relació entre la intensitat horària i la diària. A l’àmbit territorial de 

Catalunya correspon un valor  I1 / Id,T  = 11. 

 

La precipitació diària màxima associada a un determinat període de retorn per a les conques 

objectes d’estudi s’obté de la publicació “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” 

(Ministerio de Fomento, 2001).  

El mètode racional obté el cabal punta d’avinguda mitjançant l’aplicació de la fórmula següent: 

6,3
, SIC

KQ
TDT

T

⋅⋅
⋅=

 

On, QT    (m
3
/s)  és el cabal punta d’avinguda associat a un període de retorn T; 

CT    (adimensional)  és el coeficient d’escorrentiu associat a un període de retorn T; 

ID,T  (mm/h) és la intensitat mitjana d’un aiguat de durada efectiva D igual al temps de 

concentració de la conca, Tc,  associada a un període de retorn T; 

 S     (km
2
)  és la superfície de la conca 

 K    (adimensional)  és el coeficient d’uniformitat del mètode racional. 

La intensitat mitjana d’un aiguat de durada D = Tc  s’obté de l’expressió de les corbes 

Intensitat-Durada-Freqüència definides a la instrucció 5.2-IC utilitzant una precipitació diària 

màxima associada a un període de retorn T corregida amb un coeficient de simultaneïtat KA, 

funció de la superfície de la conca: 

 

TdATdA PKP
S

K ,
'
, ·          

15

log
1 ; 1 max =
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El coeficient d’escorrentiu es calcula amb la fórmula següent: 

2
0

'
,

0
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,
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PP

PPPP
C
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On, Pd’,T    (mm)  és la precipitació diària màxima associada a un període de retorn T  

corregida amb el coeficient de simultaneïtat, KA; 

 P0      (mm)  és el llindar d’escorrentiu  (vegis apartat 3.3) 

 

El coeficient d’uniformitat es calcula mitjançant l’equació deduïda pel CEDEX en funció del 

temps de concentració de la conca  Tc : 

14
1

25,1

25,1

+
+=

c

c

T

T
K

 

 

3.3. RESULTATS 

 

El valor del cabal punta d’avinguda per a un període de retorn de mig any obtingut en el present 

estudi hidrològic es resumeixen en el quadre següent : 

 

 
Superfície 

Conca 
Cabal punta d’avinguda  

(m3/s) 

 S  (km
2
) T = 0.5 

Carrer Marinada 0,036 0,051 

 

A continuació es presenten els fulls de càlcul utilitzats per a l’obtenció d’aquest cabal: 
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A - HIDROLOGIA: Determinació del cabal d'aigua a desaiguar

Conques no majoritàriament urbanes, de no més de 1.000 km2 i temps de concentració no major a 24 hores.
Per aplicar el Mètode Racional caldria, a més, una conca predominantment rural i un temps de concentració no inferior a 0,25 hores.

Per aplicar el Mètode de l'Hidrograma Unitari caldrà, a més, una Sup. màx. de conca de 50 km2 (excepcionalment superable sense arribar mai a 80 km2)

A.1 - Dades inicials:  T , S IMD:  Alta (>2000) Mitja (>500)

Passos inferiors amb dif icultats per desaiguar per gravetat 50 25

T (anys) = 0.5 Període Retorn Elements del drenatge superf icial de la plataforma i marges 25 10

S (km2) = 0.0360 Superfície Conca Obres de drenatge transversal 500 500

A.2 - Caracterització de la Conca (Tc ;  P0)

A.2.1 - Temps de concentració de la conca, T c

Cas: 2
1 - Conca rural amb grau d'urbanització no superior al 4%  ---> Témez_I Lcurs pral. (km) = 0.5 <<< 1,2,3
2 - Conca urbanitzada amb grau d'urbanització superior al 4%  ---> Témez_II pendent mit ja, j (m/m) = 0.005 <<< 1,2,3
3 - Conca urbana amb grau d'urbanització superior al 4%  ---> Témez_III Grau urbanitz.,  µµµµ = 55.00% <<< 2,3
4 - Plataformes pavimentades i talussos, amb recorreguts d'aigua de 30 a 150 m Tc (h) = 0.256 <<< 1,2,3
5 - Plataformes cobertes de vegetació, amb recorreguts d'aigua de 30 a 150 m

6 - Conca urbana amb grau d'urbanització superior al 10%  ---> Califòrnia Lrecorregut (m) =

Tc (h) =
2 -  C o nca urbanitzada amb grau d'urbanització  superio r al 4%  - - -> T émez_II

Tc = 0.256 hores   = 15.36 min Lmàxima (km) =

desnivell, H (m) =

Tc =

A.2.2 - Llindar d'escorrentiu, P0  i nombre de corba NC

r = 1.30 Factor regional de correcció de P0

P0 = 29.8 mm Per a l'obtenció de Po, utilitzeu el Full "A22-Po"

NC = 62.64 Humitat Tipus II

A.3 - Precipitació diaria màxima associada al període de retorn, T " M áximas lluvias diarias en la España peninsular"  (M inisterio de Fomento, 2001)

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Pmig (mm) = 80

Cv = 0.4690

KA = 1.000 Coef. Simultanietat

Aplica KA ? Si (Si/No)

P'd,T = 26 mm

MÈTODE RACIONAL

MR.1 - Intensitat mitjana d'un aiguat de durada D=Tc, ID,T I1 / Id = 11 Intens. Horaria / Intens. Diaria

T (anys) 0.5
Id,T (mm/h) 1.06

ID,T = 25.30 mm/h ID,T (mm/h) 25.30

MR.2 - Coeficient d'escorrentiu,  C CT min = 0.20

T (anys) 0.5
Pd,T/P0 0.86

CT = 0.20 CT 0.20

MR.3 - Coeficient d'uniformitat del mètode racional, K

K = 1.01

MR.4 - Cabal de desguàs, Q T  (Fórmula Racional)

T (anys) 0.5
QT  (m3/s) 0.051

QE  (m3/s/km2) 1.42
QT = 0.051 m3/s Fórmula aproximada:    Q T  = 0,06· P d,10· log ( T )· A ^0,75  (m3/s)
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A.2.2 - HIDROLOGIA: Determinació del llindar d'escorrentiu Po

Coef corrector, r  = 1.30 Po (inicial) = mm P o  = mm

ús del sol superf pend Po (mm) grup de sol (%) Po

(%) (%) A B C D A B C D (mm) NOTES
≥ 3 15 8 6 4 0.0 

 guaret ≥ 3 17 11 8 6 0.0 i) Caract. Hidrol.

< 3 20 14 11 8 0.0 

≥ 3 23 16 8 6 0.0 

 conreus en filera ≥ 3 25 16 11 8 0.0 

< 3 28 19 14 11 0.0 

≥ 3 29 17 10 8 0.0 

 cereals d'hivern ≥ 3 32 19 12 10 0.0 

< 3 34 21 14 12 0.0 

≥ 3 26 15 9 6 0.0 ii) Grup del sòl

 rotació conreus pobres ≥ 3 28 17 11 8 0.0 

< 3 30 19 13 10 0.0 

≥ 3 37 20 12 9 0.0 

 rotació conreus densos ≥ 3 42 23 14 11 0.0 

< 3 47 25 16 13 0.0 

24 14 8 6 0.0 

≥ 3 53 23 14 9 0.0 

69 33 18 13 0.0 

 praderies 81 41 22 15 0.0 

45.0 58 25 12 7 75 25 22.4 

< 3 81 35 17 10 0.0 

122 54 22 14 0.0 

244 101 25 16 0.0 

62 26 15 10 0.0 

≥ 3 80 34 19 14 0.0 

 plantacions regulars 101 42 22 15 0.0 

 d'aprof itament forestal 75 34 19 14 0.0 

< 3 97 42 22 15 0.0 

150 50 25 16 0.0 

40 17 8 5 0.0 

 masses forestals 60 24 14 10 0.0 

 (boscos, matolls, etc.) 75 34 22 16 0.0 

89 47 31 23 0.0 

122 65 43 33 0.0 

tipus de sol superf pend Po
(%) (%) (mm)

 roques permeables ≥ 3 3 0.0 

< 3 5 0.0 

 roques impermeables ≥ 3 2 0.0 

< 3 4 0.0 

 ferms granulars (no pavim) 2 0.0 

 empedrats 1.5 0.0 

 paviments (bitum o formig) 55.0 1 0.6 

100.0 Po (inicial) = 22.9 

m. esp.

mitja

bona

m. clara

clara

mitja

espessa

bona

m. bona

pobre

mitja

bona

pobre

pobre

mitja

bona

m. bona

pobre

mitja

C . Sòls en què l'aigua infiltra

lentament quan estan molt

humits. Estan formats per sòls

de poca o mitjana potència

amb lito logies franco-argiloses, 

franco-argilo -llimoses, llimoses 

o argilo -sorrenques. Son sòls

imperfectament drenats.

D . Sòls amb una infiltració  molt 

lenta quan estan molt humits.

Tenen estrats argilosos

superficials o propers a la

superfície. Estan pobrament o

molt pobrament drenats.

S'inclouen en aquest grup els

sòls amb nivells freàtics

permanentment propers a la

superfície i els sò ls de molt

poca po tència (litosò ls).

R , conreu segons la línia de 

màxima pendent.

N , conreu segons les corbes 

de nivell.

A . Sòls en què l'aigua infiltra

ràpidament, encara que estiguin

molt humits. Estan formats per

sòls granulars de gran potència

(espessor de la capa de sòl),

bàsicament sorres i sorres

llimoses.

R

N

R/N

R

N

29.8 22.9 

B . Sòls que quan estan molt

humits tenen una capacitat

d'infiltració moderada. Estan

formats per estrats de sò ls de

potències moderades a grans,

amb lito logies franco-

sorrenques, franques, franco-

argilo-sorrenques o franco-

llimoses. Normalment estan bé

o moderadament ben drenats.

R/N

R

N

R/N

N

R/N

R/N

R

N

caract

hidrol

R
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4. SISTEMA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS 

 

4.1. PLANTEJAMENT GENERAL 

 

En el present annex es detalla l’estudi hidrològic i hidràulic elaborat  per poder projectar la 

xarxa de recollida i evacuació d’aigües pluvials, que inclou tant la xarxa de recollida i 

acumulació, com el sistema de bombeig per a un posterior desguàs a les lleres naturals.  

 

Pel disseny de la xarxa es seguiran els següents passos: 

 

- Establir uns criteris de disseny. 

 

- Determinació del hiteograma de càlcul. S’utilitzarà la pluja de disseny que s’obté a 

partir de les corbes IDF de la instrucció 5.2-IC “Drenaje Superficial”. La precipitació 

diària màxima associada al període de retorn s’obté de la publicació “Máximas 

lluvias diarias en la España peninsular” (Ministerio de Fomento, 2001) i es corregeix 

amb un coeficient de simultaneïtat en funció de la superfície de la conca. A més, es 

comprovarà també la xarxa a partir de models reals de precipitació que han causat 

problemes i han portat a la necessitat de redactar el present projecte. 

 

- Dimensionar la xarxa de recollida d’aigües pluvials de la cruïlla entre els carrers 

Miranda i Sant Sebastià, utilitzant el model EPA-SWMM de drenatge urbà amb 

pluges de disseny sintètiques de mig any de període de retorn. Incloent un sistema 

de separació de sòlids i hidrocarburs – sistema laminador. 

 

- Determinar el volum de retenció/laminació necessari per no superar els llindars de 

cabal punta de l’estat previ a la urbanització. 

 

4.2. CRITERIS DE DISSENY 

 Es dissenyarà la xarxa tenint en compte els següents criteris: 

- El sistema es dimensionarà per a una pluja de mig any de període de retorn, 

considerada pluja ordinària. 

- Es comprovarà el funcionament a partir d’episodis de pluja reals i significatius. 

- El sistema disposarà d’un sistema separador de sòlids i hidrocarburs – laminador 

d’aigües pluvials que regularà el cabal d’aportació al curs fluvial. 

- Es comprovarà que l’actual canonada de pluvials de DN500 del carrer Joncar, es 

suficient per absorbir l’aigua procedent del nou bombament. 
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4.3. CARACTERITZACIÓ DE LES PLUGES A SANT PERE PESCADOR 

 

A partir de la publicació “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”  (Ministerio de 

Fomento, 2001), s’obté per a l’àmbit de Sant Pere Pescador, un valor mig de la màxima 

precipitació diària anual de 80 mm i un coeficient de variació del mètode SQRT-ETmàx de valor 

0,469. 

 

El hietograma d’intensitats s’obté a partir de les corbes d’Intensitat-Durada-Freqüència 

definides a la instrucció 5.2-IC per cada 10 minuts i es forma mitjançant el mètode dels blocs 

alternats. 

 

Resum de característiques principals de la pluja de disseny. 

 

 

 

on: Pd,T (mm)    és la precipitació diària màxima associada a un període de retorn T  

 Imax (mm/h)  és la intensitat màxima en 10 minuts d’una tempesta convectiva 

 Pmax (mm)  és la precipitació màxima en 10 minuts associada a un període de retorn T 

 

 

 

Hietograma d’intensitats per a una pluja sintètica de mig any de període de retorn 

 

Pd,T (mm) Imax (mm/h)  Pmax (mm)  

26,0000 31,6016 5,2669

T = 0,5 anys
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Com a referència històrica, esmentar els episodis de pluja que es van donar el maig de 2010 i 

el gener del present any. 

S’utilitzen aquests episodis per tal de comprovar el correcte funcionament de la solució 

proposada davant d’episodis reals de pluja. Aquests van provocar l’acumulació d’aigua a la 

cruïlla del carrer Marinada i Sant Sebastià i son els que han conduït a la necessitat de redacció 

del present projecte. 

El primer episodi és el del 4 de maig de l’any 2010 amb una precipitació total acumulada al llarg 

de 24 hores de 63,3 mm. Es tracta de la màxima precipitació acumulada en 24h durant l’any 

2010. D’aquesta en destaca un període de 12 hores consecutives amb una precipitació 

acumulada de 55,8 mm. 

 

 
Hietograma d’intensitats per de la pluja corresponent al dia 4 de maig de 2010 

 

El segon episodi de pluja és el de 28 – 29 de gener de 2011. Es tracta de l’episodi de major 

precipitació acumulada en 24 hores del present any. D’aquest episodi en destaca un període de 

8,5 hores amb una precipitació acumulada de 53,5 mm. Es tracta d’una precipitació en volum 

inferior a la anterior, però amb una intensitat punta màxima superior. 

 

 
Hietograma d’intensitats per de la pluja corresponent al dia 28 - 29 de gener de 2011 
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4.4. EINES DE CÀLCUL: EPA-SWMM PER A DRENATGE URBÀ 

4.4.1 . Metodologia. Descripció. 

L’estudi de la xarxa d’aigües pluvials es realitza en aquest apartat mitjançant el model SWMM 

(Storm Water Management Model) desenvolupat per la US-EPA, l’agència americana de 

protecció del medi ambient, el qual simula fenòmens de pluja-escorrentiu i el transport de 

l’escorrentiu per la xarxa de drenatge urbà tenint en compte tots els condicionants que puguin 

existir: des de sobreeixidors fins a bombaments, passant per dipòsits de retenció o laminació, 

comportes, etc.  

Cada zona urbana (conjunt d’edificacions, vials, places, etc.) que vessa sobre un eix de 

drenatge comú, delimita el contorn d’una conca. 

El fenomen hidrològic de la transformació de pluja en hidrograma d’escorrentiu s’analitza 

mitjançant un model de dipòsit amb sortida tipus ona cinemàtica. Suposa que cada subconca, 

definida a partir de la seva àrea, amplada, pendent transversal, rugositat superficial, 

percentatge d’impermeabilització, pèrdues per infiltració, etc., té un comportament de tipus 

dipòsit lineal. Assumeix una certa abstracció inicial, de manera que fins que no s’ha produït una 

certa precipitació llindar, no es genera escorrentiu. A partir d’aquest moment, la formulació 

proposada combina una estructura tipus dipòsit (valor de la seva alçada d’aigua) amb un cabal 

de sortida d’aquest aproximat per una expressió de calat normal, igual al que utilitza el mètode 

de la ona cinemàtica. El model no descriu el comportament de l’aigua a la conca sinó tant sols 

el cabal a la seva sortida. 

Pel què fa a la resolució del conjunt de la xarxa, s’ha plantejat el mètode de l’ona dinàmica 

(equacions de Saint Venant completes). 

El model es centra en la parametrització dels 4 elements principals següents:  

- Conques d’aportació 

- Canonades de conducció 

- Pous de registre (o punts de confluència) 

- Dipòsits de laminació 

Pel què fa a les dades de pluja, l’aplicació permet l’anàlisi tant amb valors de pluja reals com 

amb pluges de disseny obtingudes a partir de corbes d’Intensitat -Durada-Freqüència. 

 

La precipitació diària màxima associada als diferents períodes de retorn s’obté de la publicació 

“Máximas lluvias diarias en la España peninsular” (Ministerio de Fomento, 2001) i es corregeix 

amb un coeficient de simultaneïtat en funció de la superfície de la conca. 
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4.4.2 . Paràmetres bàsics del model 

A partir de les rasants d’urbanització del sector i de l’anàlisi d’usos del sòl (concretament, del 

grau d’impermeabilització), s’obtenen els diferents paràmetres de caracterització del model. Un 

cop calculats i introduïts tots els paràmetres rellevants, el model està preparat per rebre 

qualsevol tipus de pluja virtual i detallar, d’una manera gràfica i visual, el comportament del 

model. 

Seguidament es descriuen els paràmetres que caracteritzen els elements principals del model 

(conques d’aportació, conductes de transport i nusos d’enllaç). 

 

Conques d’aportació 

Per a la caracterització de les conques d’aportació són necessaris els paràmetres següents: 

 

- Nom del pluviòmetre associat a la conca; 

- Nom de l’element que rep l’escorrentiu de la conca; 

- Superfície de la conca (A), en hectàrees; 

- Amplada característica de la conca (W), en metres; 

- Pendent mitjana de la conca I0, en %;  

- Percentatge de superfície impermeable (%);  

- Coeficient de fregament (N-Imperv) per al flux superficial sobre les àrees 

impermeables; en general s’adopta N-Imperv = 0,02; 

- Coeficient de fregament (N-Perv) per al flux superficial sobre les àrees 

permeables; en general s’adopta N-Perv = 0,20 per a les zones permeables de les 

conques urbanes; 

- Profunditat equivalent del magatzem inicial d’aigua a les àrees impermeables 

(Dstore-Imperv), en mil·límetres; en general s’adopta Dstore-Imperv = 2 mm; 

- Profunditat equivalent del magatzem inicial d’aigua a les àrees permeables 

(Dstore-Perv), en mil·límetres; en general s’adopta Dstore-Perv = 6 mm; 

- Percentatge de les àrees impermeables que no tenen magatzem d’aigua inicial 

(%Zero-Imperv); en general s’adopta %Zero-Imperv = 25%; 

- Tipus de càlcul de l’escorrentiu entre àrees permeables i impermeables: 

IMPERV � àrees permeables escorren cap a àrees 

impermeables 
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PERV � àrees impermeables escorren cap a àrees 

permeables 

OUTLET � ambdues àrees escorren directament al punt de 

sortida 

en general, s’adopta l’esquema de càlcul IMPERV; 

- Paràmetres d’infiltració de les àrees permeables. En el nostre cas, el número de 

corba del mètode de l’SCS (US Soil Conservation Service) segons la geologia 

present i les característiques principals de les zones permeables. En general i en 

el nostre cas s’adopta un valor NC =50. 

Amb tot això s’acaba estimant un grau d’impermeabilització total de la conca del 55% 

 

L’amplada característica de la conca (W) es determina a partir de l’expressió següent: 















+

−
−=

21

12
2·

AA

AA
LW  

On, L,  és la longitud de l’eix de drenatge principal (m); i 

A1  i  A2,   són les  àrees de cada costat de l’eix principal  (Ha). 

El pendent mig de la conca (I0) ha de reflectir la longitud mitja del camí que ha de recórrer 

l’aigua de l’escorrentiu per la superfície fins als elements de captació. Per a geometries 

senzilles el càlcul és simplement el desnivell dividit per la longitud del recorregut. En el cas de 

geometries més complexes, cal delinear i 

determinar diverses pendents, i promitjar-les 

utilitzant les longituds de recorregut com a 

pesos.  

 

L’esquema descrit per a l’obtenció dels 

paràmetres d’amplada i pendent mitjana de les 

conques és vàlid sempre que la major part de 

l’aigua circuli per la xarxa de drenatge, com 

seria el cas de pluges de com a màxim 10 anys 

de període de retorn, amb les quals se sol 

dimensionar la xarxa.  
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Es delimiten un total de 7 subconques, que porten a una àrea total de 36.043,7604 m². 
 

 
Àrees de les subconques d’aportació. 

 
Veure plànol de delimitació de les subconques de pluvials a l’annex 3. 
 

Pous, dipòsits i nusos d’enllaç 

 

La caracterització dels nusos d’enllaç es realitza a partir dels següents paràmetres: 

 

- Cota de fons de pou (Invert El.), en metres; 

- Profunditat del pou (Max.Depth), en metres; 

- Profunditat d’aigua al inici de la simulació, en metres;  en general, s’adopta nul·la; 

- Increment de pressió d’aigua fins aixecar la tapa; en general no es considera cap 

increment de pressió, excepte en aquells nusos que no corresponen a pous de 

registre. 

- En el cas dels dipòsits s’haurà d’introduir la seva forma geomètrica funcional. 

Defineix com  varia  la base en funció de l’alçada de la làmina d’aigua. La funció ve 

donada per la funció Àrea= A*(Profunditat)^B+C. Al tractar-se de dipòsits amb àrea 

de base constant les variables B i C es consideraran 0. La variable A serà el valor 

de la superfície en m
2
 de la base.   
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Nodes i conductes 

 

Conductes 

 

La caracterització dels conductes s’aconsegueix amb la definició dels paràmetres següents: 

 

- Nom dels nusos d’entrada i sortida; 

- Geometria de la secció, dins d’un ampli ventall disponible: circulars, rectangulars, 

ovoides, de volta, ... fins a seccions irregulars;  

- Longitud del conducte, en metres; 

- Coeficient de rugositat de Manning del conducte; en general s’adopta n=0,020 per 

a canonades de formigó i n=0,010 per a canonades de polietilè. 

- Alçada de l’entrada del conducte respecte el fons del nus d’inici, en metres; 

- Alçada de la sortida del conducte respecte el fons del nus de final, en metres; 

 

- Cabal d’aigua determinat, en les unitats de cabal seleccionades; en el cas que 

s’estudia no es contempla. 

- Coeficients de pèrdues del conducte, tant al llarg del conducte com a l’entrada i la 

sortida;  

- Existència o no de comporta anti-retorn al conducte. 
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Pendent dels col·lectors 

Bombes d’impulsió: 

 

La caracterització d’aquestes s’aconsegueix bàsicament a partir de la definició dels següents 

paràmetres: 

- Nom dels nusos d’entrada i sortida; 

- Definició de la corba de funcionament de la bomba; 

- Definició de l’estat de la bomba (on /off). 

 

 

 

Sobreeixidor Dipòsit laminació 
V = 195 m³ 

Cannonada existent ø500 

 

Bombament 
residuals 3,5 l/s 

Bombament pluvials 
fins a 40 l/s Cambra bombament 

pluvials V = 5 m³ 
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4.5. RESULTATS DE LA MODELITZACIÓ PER A T=0.5 ANYS 
 
Capacitat de les conduccions i inundació dels nodes: 

 

Instant inicial: 0:01:00 

 

 

Instant crític: 03:23:00 
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04:00:00 

 

 

Final precipitació: 06:00:00 

 

De l’observació dels resultats mostrats, se’n pot concloure que el disseny és suficient per a la 

pluja modelitzada de mig any de període de retorn. Podem apreciar com en cap moment de la 

seqüència els pous desborden i que la canonada existent té capacitat suficient per admetre el 

cabal de pluvials provinent del bombament. 

A continuació es presenta també els resultats en forma de gràfica del cabal que circula per la 

canonada d’entrada al dipòsit de separació d’hidrocarburs i laminació, per la del bombament de 

residuals i per la del bombament de pluvials. 
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Cabal circulant per els col·lectors per una pluja de T=0,5 anys 

 

Mitjançant la segona gràfica comprobem que el nombre d’engegades i parades de la bomba no 

superi en cap moment el número màxim de cicles/hora permès, en aquest cas de 10. 
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4.6. RESULTATS DE LA MODELITZACIÓ PER A LA PRECIPITACIÓ DEL 28-29 DE GENER 

DEL 2011 

 
Capacitat de les conduccions i inundació dels nodes: 

 
Instant crític (moment de màxima intensitat): 03:31:00 

 

 

Observant novament els resultats, ara per a una pluja real que havia causat problemes 

d’inundació, es pot comprovar com el disseny és també suficient. 

Es presenta també els resultats en forma de gràfica del cabal circulant per la canonada 

d’entrada al dipòsit, per la del bombament de residuals i per la del bombament de pluvials. 

 

 

Cabal circulant per els col·lectors per la pluja del 28 – 29 de gener de 2011 
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4.7. RESULTATS DE LA MODELITZACIÓ PER A LA PRECIPITACIÓ DEL 4 DE MAIG DE 

2010 

 
Capacitat de les conduccions i inundació dels nodes: 

 
Instant crític (moment de màxima intensitat): 03:31:00 

 
 

Observant novament els resultats, ara per a una pluja real que també havia causat problemes 

d’inundació, es pot comprovar com el disseny és suficient. 

Es presenta també els resultats en forma de gràfica del cabal circulant per la canonada 

d’entrada al dipòsit, per la del bombament de residuals i per la del bombament de pluvials. 
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Cabal circulant per els col·lectors per la pluja del 4 de maig de 2011 

 

5. DETERMINACIÓ DEL CABAL DE RESIDUALS 

 

Per a la determinació del cabal de residuals, es procedeix mitjançant l’anàlisi de la població. 

Per realitzar-lo es prenen les dades de l’IDESCAT. A patir de les dades corresponents a la 

població de Sant Pere Pescador, es pondera el nombre mitjà d’habitants per habitatge. Una 

vegada obtingut i conegut el nombre d’habitatges que configuren la conca, podem trobar els 

habitants equivalents de la zona. 

A partir del nombre d’habitants equivalents, aplicant una dotació de 200 l/hab/dia, determinem 

el cabal mig diari. Finalment aplicant un factor punta de 2, corresponent a la concentració del 

cabal mitjà diari en 12 hores, obtenim el cabal punta. 

A la següent taula es caracteritzen els resultats de la realització dels càlculs anteriors. 

 
Càlcul cabal de residuals 

 
Veure plànol de delimitació de la conca de residuals a l’annex 3. 

Habitatges 

conca

habitants per habitatge 

(segons IDESCAT)

població 

sanejada

dotació residuals 

(l/hab*dia)

Cabal mig diari 

(m³/dia)

Cabal instantani 

(l/s)

Factor 

punta

Cabal punta 

(l/s)

63 3 189 200 37.8 0.44 2 0.88
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6. DIMENSIONAMENT DEL SISTEMA SEPARADOR DE SÒLIDS I 

HIDROCARBURS – SISTEMA LAMINADOR 

 
6.1. PLANTEJAMENT GENERAL 

 

Durant períodes intensos de pluja es produeixen inundacions al punt baix de la cruïlla dels 

carrers Marinada i Sant Sebastià. Aquestes inundacions perduren al llarg de diversos dies 

posteriors a l’acabament de la precipitació dificultant el correcte funcionament del carrer. 

Per tal de solucionar la problemàtica generada es proposa la creació d’un dipòsit de laminació. 

Aquest permetrà la correcta evacuació de les aigües a llera natural, ja que gràcies a la 

laminació evitarà el col·lapse de les conduccions de desguàs. 

Durant les èpoques seques, es dipositen gran quantitat de sòlids i hidrocarburs sobre el vials 

urbans provinents del trànsit de vehicle i dels fenòmens meteorològics. Aquests elements són 

arrossegats juntament amb les primeres aigües de la pluja i s’acaben abocant directament a la 

llera de les rieres i torrents. 

Per tal d’evitar-ho, el dipòsit laminador comptarà també amb un sistema separador de sòlids i 

hidrocarburs. 

 

6.2. DESCRIPCIÓ SISTEMA SEPARADOR DE SÒLIDS I HIDROCARBURS - SISTEMA 

LAMINADOR 

 

A fi i efecte d’impedir que els sòlids en suspensió i que els hidrocarburs dissolts en les primeres 

aigües de pluja arribin als cursos fluvials es construirà un dipòsit separador de sòlids i 

hidrocarburs. 

Aquest dipòsit disposa de 3 cambres, la primera de retenció i a continuació una d’evacuació 

d’aigües plujanes i una d’evacuació d’aigües residuals. Quan no plogui, l’aigua procedent del 

sistema de recollida d’aigües residuals, arriba directament fins la cambra d’evacuació d’aigües 

residuals. En aquesta l’aigua va agafant cota fins arribar als 0,5 m. En aquest moment, s’activa 

la bomba i es bombeja el volum acumulat en aquesta fins a la canonada de residuals situada al 

carrer del Nord. 

S’instal·la una vàlvula antiretorn per impedir l’entrada d’aigua residual al compartiment de 

retenció de plujanes. 

Durant episodis de pluja, a el dipòsit hi continuen arribant les aigües residuals i a més arriben 

les aigües pluvials recollides per la reixa situada al la intersecció dels carrers Marinada i Sant 

Sebastià provinents de les conques delimitades anteriorment. 

L’aigua amb contingut d’hidrocarburs es va acumulant a la cambra de retenció i un cop superat 

el volum màxim vessa, mitjançant un sobreeixidor, a la cambra d’evacuació d’aigües plujanes. 
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En aquesta l’aigua s’anirà acumulant fins assolir el nivell mínim necessari perquè s’activi el 

sistema de bombament. Aquest enviarà les aigües fins al col·lector de pluvials situat al carrer 

del Joncar. 

Per tal d’efectuar la separació dels hidrocarburs flotants, s’interposa al pas de l’aigua un muret. 

Aquest permetrà retenir-los per posteriorment enviar-los a la xarxa de residuals. 

A més de separar sòlids i hidrocarburs, el dipòsit també realitza funcions de laminació de les 

aigües pluvials. Amb aquest sistema es vol evitar col·lapsar les conduccions de desguàs. 

Acabada la pluja, el dipòsit continuarà enviat cabal cap a la cambra d’aigües residuals fins a 

quedar completament buit. 

Es construiran 3 accessos al dipòsit per tal de poder realitzar les tasques de manteniment. 

 

Esquema dipòsit (perfil) 

 

Esquema dipòsit (planta) 
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6.3. DIMENSIONAMENT DEL DIPÒSIT SEPARADOR DE SÒLIDS I HIDROCARBURS 

 

La carrega contaminant (hidrocarburs i sòlids) que s’arrossega en els primers instants d’una 

precipitació prové principalment dels eixos de vialitat.  La superfície total dels vials dins la 

conca estudiada és de 0.90 ha. 

Es considera que el volum de la cambra de retenció per tal de retenir els sòlids en suspensió i 

els hidrocarburs continguts en les primeres aigües de pluja d’aquest sector industrial ha de ser 

de com a mínim d’uns 63 m³. 

 

 

 

Càlcul volum separador de sòlids i hidrocarburs 

 

Degut a la geometria del dipòsit i a les necessitats d’espai degudes al bombament de residuals 

i a la cambra de bombament de pluvials, les dimensions aproximades de la cambra de 

laminació són de 4,5 m  d’amplada, 17,25 m de llargada i una alçada lliure màxima de 2,5 m. 

Així doncs obtenim un volum útil de retenció de contaminants  d’aproximadament 74 m³ i un  

volum útil total per laminar serà de 195 m3 ( 74 + 121). 

A més, cal comprovar que la longitud de la cambra és suficient per garantir la sedimentació 

dels sòlids. 

Per tal de garantir que la sedimentació és eficaç i no es produeixen pertorbacions en les 

partícules sedimentades cal que la velocitat horitzontal no superi la velocitat crítica, que és 

aquella a partir de la qual el fluid arrossega les partícules dipositades en el fons del canal. 

Mitjançant la fórmula de Bloodgood es pot determinar la velocitat horitzontal crítica, a aquesta 

velocitat se li pot aplicar un coeficient per tal de donar un cert marge de seguretat a la 

sedimentació: 

 

  ( ) dvc ⋅−⋅= 1230 ρ  

On,  vc: velocitat horitzontal crítica (m/s) 

ρ: densitat de la partícula (kg/dm
3
) 

d: diàmetre de partícula (m) 

 

0,90 ha 70,00 m³ 63,00 m³ 74,00 m³

Volum adoptat 

(m³)

Superficie impermeable 

vials

Volum per 

hectàrea 

Volum 

disseny (m³)
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La velocitat màxima horitzontal es dóna quan el cabal que travessa la cambra és màxim. A 

partir del cabal màxim i la velocitat horitzontal màxima es pot determinar l’àrea de la secció 

transversal de la cambra amb la següent expressió: 

 

  
v

Q
A =   

 

On,  A: àrea transversal (m
2
) 

Q: cabal (m
3
/s) 

v: velocitat horitzontal (m/s) 

 

Es recomana que la relació entre profunditat afectiva (h) i amplada del canal (a) ha d’estar 

compresa entre uns límits per tal de que no es formin corrents preferencials que distorsionen la 

velocitat horitzontal com es mostra a continuació: 

 

  00,135,0 <<
a

h
 

 

La longitud del canal es determina a partir de la velocitat horitzontal i el temps de sedimentació 

de les partícules en les condicions més desfavorables amb la següent expressió: 

 

  vtL s ⋅=  

 

On,:  L: longitud del canal (m) 

ts: temps de sedimentació (s) 

v: velocitat horitzontal (m/s) 

 

El temps de sedimentació és el temps que tarda una partícula que entra en el canal en recorre 

tota la profunditat efectiva del canal. A partir d’una velocitat de sedimentació determinada, el 

temps de sedimentació és: 

 

  

s

s
v

h
t =  

 

On,  ts: temps de sedimentació (s) 

h: profunditat afectiva del canal (m) 

vs: velocitat de sedimentació (m/s) 
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La velocitat de sedimentació es pot determinar amb les equacions que es mostren les 

expressions de la taula següent a partir del règim fluidodinàmic que regeix la caiguda de les 

partícules en el canal. 

 

On, vs: velocitat de sedimentació (m/s) 

g: acceleració de la gravetat (m/s
2
) 

Dp: diàmetre de partícula (m) 

ρp: densitat de partícula (kg/m
3
) 

ρ: densitat del fluid (kg/m
3
) 

µ: viscositat del fluid (Pa·s) 

 

 

RFD Re vs (m/s) 

Stokes <5 

µ

ρρ

⋅

−⋅⋅
=

18

)(2
pP

s

Dg
v  

Intermedi  5-500 2/1

4,06,0

6,1

88,13

)(














⋅⋅

−⋅⋅
=

ρµ

ρρ pp

s

Dg
v  

Newton >500 2/1
)(

75,1 






 −⋅⋅
⋅=

ρ

ρρ pp

s

Dg
v  

Velocitat de sedimentació en funció del règim fluidodinàmic 

 

Es pot observar que l’equació per al règim intermedi és totalment empírica, pel que no 

interessa treballar en aquests règims. 

 

El règim fluidodinàmic es determina a partir de la relació entre els esforços inercials i els 

esforços viscosos. Aquesta relació és el nombre adimensional de Reynolds (Re) i es determina 

amb l’expressió: 

  
µ

ρ sp vD ⋅⋅
=Re  

Es pot observar que la velocitat de sedimentació intervé en el càlcul del Re i que per tant, el 

càlcul s’ha de fer per tempteig, no obstant, es pot determinar el règim fluidodinàmic a partir del 

nombre K, el qual es calcula amb la següent expressió: 

  

3/1

2

)(







 −⋅⋅
⋅=

µ

ρρρ p

p

g
DK   
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En la taula següent es mostra el règim fluidodinàmic a partir del valor de K. 

 

RFD K 

Stokes <4 

Intermedi 4-40 

Newton >40 

Règim fluidodinàmic en funció del valor de K 

 

A partir del mètode exposat i les dades de partida que s’han tingut en compte pel 

dimensionament de la cambra, s’obtenen els paràmetres que regeixen la sedimentació i les 

dimensions de la cambra. 

 

Paràmetre Valor Unitats 

Cabal màxim (Q) 0,051 m³/s 

Densitat del fluid (ρ) 1.000,00 kg/m³ 

Diàmetre de partícula (Dp) 200,00 µm 

Densitat de partícula (ρp) 1.800,00 kg/m³ 

Viscositat del fluid a 5ºC (µ) 1,31·10
-3 

Pa·s 

Dades de partida 

 

Paràmetre Valor Unitats 

Velocitat horitzontal crítica (vc) 0,19 | 19,00 m/s | cm/s 

Velocitat horitzontal adoptada (vh) 0.0113 | 1,13 m/s | cm/s 

Nombre K 3,32 Adimensional 

Règim fluidodinàmic Stokes - 

Velocitat de sedimentació (vs) 0,0131 | 1,31 m/s | cm/s 

Nombre de Reynolds (Re) 2,00 Adimensional 

Paràmetres que regeixen la sedimentació 

 

Paràmetre Valor Unitats 

Altura d’aigua (h) 1,00 m 

Amplada de la cambra (a) 4,50 m 

Temps de sedimentació (ts) 190,83 s 

Longitud de la cambra (L) 2,16 m 

Dimensions de la cambra de separació de sorres i flotants 

 

Així doncs, les dimensions de la cambra proposades anteriorment, longitud de 17,25 m, són 

suficients per garantir la sedimentació de les partícules sòlides. 



Projecte constructiu d’un dipòsit de regulació d’aigües pluvials a Sant Pere Pescador Annex 6 

 

32 

6.4. DIMENSIONAMENT DEL LLAVI VESSADOR 

 
Per tal de fixar la màxima cota d’aigua dins de la cambra de retenció, es construirà el vessador 

entre la cambra de retenció i la cambra del bombament de pluvials. A continuació es descriu el 

mètode utilitzat per tal de determinar la longitud mínima que haurà de tenir aquest vessador, 

coneixent prèviament el nivell que assoleix l’aigua. 

 

La pèrdua de càrrega en un vessador és l’alçada d’aigua que hi ha d’haver sobre d’aquest per 

desguassar un determinat cabal. L’expressió per al càlcul del cabal desguassat a través d’un 

vessador es mostra a continuació: 

 

  ghbmQ ⋅⋅⋅⋅= 22/3
 

 

On,  Q: cabal de desguàs a través del vessador (m
3
/s) 

b: longitud del vessador (m) 

h: alçada d’aigua sobre el vessador (m) 

g: acceleració de la gravetat (m/s
2
) 

m: coeficient de descàrrega del vessador (adimensional) 

 

El valor del coeficient m es determina amb l’equació: 

 

  








+
⋅⋅+⋅








+

−
⋅−=

2

2

2

2

)(
55,01

0027,0
03,0405,0

ha

h

L

h

hL

bL
m  

 

On,  L: amplada total del canal anterior al vessador (m) 

b: longitud del vessador (m) 

a: profunditat d’aigua en el canal anterior al vessador (m) 

h: altura d’aigua per sobre del vessador (m) 
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A partir de la modelització anterior (SWMM), coneixem l’alçada màxima que pren l’aigua per 

sobre del vessador. Aquesta és de 1,05 m, corresponent a un nivell d’aigua de 2,05 m.  

 

 
Nivell de l’aigua dins la cambra de laminació 

 

A partir d’aquesta alçada, utilitzant les expressions anteriors es troba la longitud mínima que ha 

de tenir el llavi vessador. 

A continuació, es mostren els resultats dels càlculs: 

 

 

 
Així doncs, a partir dels resultats anteriors, se n’extreu que és necessària una longitud mínima 

de llavi vessador de 0,0285 m. La longitud proposada en el procés de dimensionament del 

dipòsit era de 2,44 m, superior a la mínima establerta per els presents càlculs. 

CÀLCUL DEL VESSADOR 
Tipus de conducció Vessador

Q 0.051 m3/s m 0.37778795

b 0.0285 m Q' (m3/s) 0.05131288

L 4 m

h 1.05 m

a 1.0000 m

R 0.3000 m

Cota col·lector 0.0000 error -0.00613494

Cota vessador 1.0000

Cota d'aigua davant vessador 2.0500

Cota sota llosa superior 2.3500










+
⋅+⋅








+

−
−=

2

2

2

2

)(
55,01

0027,0
03,0405,0

ah

h

L

h

hL

bL
m

ghbmQ ⋅⋅⋅⋅= 2' 2/3
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7. DIMENSIONAMENT DELS SISTEMES DE BOMBAMENT. 

 
7.1. PLANTEJAMENT GENERAL 

 

Per tal de dimensionar els sistemes de bombament d’aigües plujanes i aigües residuals 

s’utilitzaran els cabals calculats en els apartats anteriors. 

També és objecte d’aquest apartat dimensionar el sistema d’elevació des dels bombaments 

fins als respectius col·lectors existents, per tal de donar sortida a les aigües pluvials a llera i 

enviar les residuals per gravetat fins l’EBAR i d’aquest a la xarxa general. 

Els criteris utilitzats per al dimensionament són els següents: 

 
- Les estacions de bombament es dimensionen per tal que els cicles d’engegada i 

parada de les bombes siguin inferiors a 10 cicles/hora (màxim permès per les 

característiques de la bomba segons fabricant). 

 

- Per construir les impulsions s’utilitzaran canonades de polietilè d’alta densitat de 6 

atm de pressió nominal. 

 

- Les pèrdues de càrrega del sistema d’impulsió es calculen mitjançant les  fórmules 

de Hazen i Williams: 

 

Càlcul de pèrdues de càrrega  primàries 

H p= J * L 

H : Pèrdues de càrrega primàries en m 

J : Pèrdues de càrrega per metre de canonada en m/m 

L : Longitud de la canonada de conducció en m 

 

J = Q
1,85

/(0,28*C)
1,85

 * D
4,86

 

Q: Cabal a transportar m³/s 

   D: Diàmetre de la canonada en m 

C: Coeficient de rugositat 

Càlcul de pèrdues de càrrega secundàries 

Hs = K * v² / 2*g 

v: velocitat de circulació de l’aigua en m/s 

g : gravetat en m²/s 

K : constant adimensional de resistència (segons accessoris) 

-  

- S’adopta un factor punta d’aigües residuals de 2, corresponent a la concentració 

del cabal mitjà diari en 12 hores. 
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7.2. BOMBAMENT DE PLUVIALS 

 

La canonada d’impulsió de 190 m de longitud serà de polietilè d’alta densitat 100 de 6 

atmosferes de pressió nominal, de 250 mm de diàmetre nominal i 230,8 mm de diàmetre 

interior. 

La diferència de cotes  serà de 3,14 m per tant tindrem una pressió nominal en situació de 

parada de 0,314 atm. 

Es preveu la instal·lació de 3 bombes, dues de 10 l/s i una tercera de 20 l/s, a una alçada de 

3,90 m (incloses pèrdues de càrrega). 

Per tal d’assegurar un funcionament òptim del dipòsit de laminació, es preveu que el sistema 

de bombament funcioni depenent del volum d’aigua emmagatzemat dins la càmera.  

Es defineix una alçada mínima d’aigua per iniciar el bombeig de 0,5 m respecte la cota de la 

base del dipòsit. Arribat a aquesta cota, s’engegarà la bomba de 10 l/s, quedant com a bomba 

de reserva la altra de 10 l/s. Al arribar als 0,7 m d’aigua, la bomba anterior s’apagarà i s’iniciarà 

el bombeig únicament amb la bomba de 20 l/s, quedant les altres dues com a bombes de 

reserva. 

Si el nivell augmenta fins a 0,9 m es preveu que juntament amb la bomba de 20 l/s ja en 

funcionament, s’engegui una de les de 10 l/s, quedant com a reserva l’altra. 

Finalment, si el nivell arriba als 1,1 m respecte el fons del dipòsit, es preveu que totes les 

bombes, les dues de 10 l/s i la de 20 l/s, funcionin conjuntament. D’aquesta manera 

aconseguiríem garantir una cabal de 40 l/s. 

Aquest funcionament queda resumit en la següent taula: 

 

 
Nivells arrancada bombes 

 

A mesura que disminueixi el nivell de l’aigua dins el dipòsit, acabat el període de precipitació, 

les bombes aniran parant gradualment. 

Les parades es produiran al mateix nivell que les arrencades detallades anteriorment a la taula, 

a excepció de la bomba BP1 que ho farà quan el nivell sigui de 0,1 m respecte la cota de fons 

del dipòsit. 

 

LP1 (0,5 m) LP2 (0,7 m) LP3 (0,9 m) LP4 (1,1 m)

BP1 (10 l/s) 10 l/s reserva reserva 10 l/s

BP2 (10 l/s) reserva reserva 10 l/s 10 l/s

BP3 (20 l/s) 0 20 l/s 20 l/s 20 l/s

Cabal total (l/s) 10 l/s 20 l/s 30 l/s 40 l/s

Nivells d'arrencada respecte fons dipòsit (m)
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La corba d’arrencades serà la següent: 

 

 
Corba arrencada bombes pluvials 

 
Segons els resultats dels càlculs que s’adjunten a continuació, la velocitat d’impulsió del fluid 

dins de la canonada de polietilè d’alta densitat serà de 0,956 m/s.  

 

 
Càlcul de les pèrdues de càrrega. 

A partir d’aquests càlculs s’estableix el punt de funcionament i es determina que les bombes 

que es disposaran seran de la marca Flygt: 

40.00

 CANONADA PEAD PN6(DN 250mm)

144.00 m3/h

140

0.2308 m

190 m

k unitats

Con entrada 0.4 0

Colze 90º 0.33 3

Vàlvula de retenció bola 0.2 1

Vàlvula de comporta 0.2 1

Q(m3/h) Q(m/s) Velocitat J2 Hp2 Hs2 Htotal(m)
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

10.000 0.003 0.066 0.000 0.005 0.000 0.005

20.000 0.006 0.133 0.000 0.018 0.001 0.019

40.000 0.011 0.266 0.000 0.065 0.005 0.070

80.000 0.022 0.531 0.001 0.233 0.020 0.253

120.000 0.033 0.797 0.003 0.493 0.045 0.538

160.000 0.044 1.062 0.004 0.840 0.080 0.920

Punt de funcionament

Q(m3/h) Q(m³/s) Velocitat J2 Hp2 Hs2 Hg Htotal(m)
144.000 0.040 0.956 0.004 0.691 0.065 3.14 3.90

Pèrdues de càrrega puntuals

Diàmetre interior

Longitud

Cabal

Coeficient de rugositat

Cabal a impulsar(l/s) 
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• Dues bombes Flygt model DP3068.180 de 1,3 kW, capaç d’impulsar 12,7 l/s a 4 m 

cada una. 

• Una bomba Flygt model NP3085.183 de 1,21 kW, capaç d’impulsar 20,1 l/s a 4 m. 

 

A continuació també s’ha comprovat el cop d’ariet. A partir dels càlculs detallats a continuació 

s’ha arribat a la conclusió que no és necessari cap accessori per evitar el cop d’ariet positiu ja 

que la canonada de PEAD100 de DN250 PN6 aguanta pressions màximes de 6 atm (60 mca), 

per sobre de la pressió màxima produïda pel cop d’ariet en aquest cas (8,9 mca). 
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Càlcul del cop d’ariet: 

 

 

a) Dades de la impulsió

Alçada geomètrica H (m) 3,14 m

Longitud de la impulsio L (m) 190,00 m

Cabal a impulsar (m³/h) 144,00 m³/h

Velocitat de l'aigua (m/s) 0,96 m/s

Gravetat (m/s2) 9,80 m/s²

Diàmetre de la canonada D (mm) 250,00 mm

Espesor canonada e (mm) 9,60 mm

PN canonada 6

Material K 100

Rugositat 110

Coeficient K (temps de parada) 2

Diàmetre intern canonada Di (mm) 230,80 mm

Cabal Q (m3/s) 0,04 m³/s

Pèrdues aproximades per ml (Hazen-williams) 0,0057

Pèrdues primàries canonada 1,08

Pèrdues secundàries (10%primàries) 0,38

Pèrdua de càrrega total J 1,46

Pèrdues puntuals (m) 0,117

Sobrepressió inicial 0,00

Alçada manomètrica Hm (m) 4,72

b) Temps de parada i celeritat

Hm/L 0,0248
C 1,00

T (s) 8,86 s
a 192,23 m/s

Longitud crítica 851,48 m

c) Tipus d'impulsió

2L/a 1,98 s

Tipus d'impulsio T>2L/a

Formula a aplicar Impulsió curta: MICHAUD

d) Sobrepressions de cop d'ariet

MICHAUD
∆H=2Lv/gT 4,18 m <<<<<

Pressió màxima (m.c.a.) 8,90 m <<<<<
Pressió mínima (m.c.a.) -1,04 m <<<<<
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7.3. BOMBAMENT DE RESIDUALS 

 

La canonada d’impulsió de 95 m de longitud serà de polietilè d’alta densitat 100 de 6 

atmosferes de pressió nominal, de 75 mm de diàmetre nominal i 69,20 mm de diàmetre interior. 

La diferència de cotes serà de 3,10 m per tant tindrem una pressió nominal en situació de 

parada de 0,310 atm. 

El punt de treball de la bomba es situa a 3,50 l/s a una alçada de 4,49 m (incloses pèrdues de 

càrrega). 

El cabal a impulsar s’ha trobat partint de les dades d’estimació del cabal de residuals i tenint en 

compte la definició geomètrica del dipòsit i el número màxim d’arrencades al llarg del dia.  

Els càlculs realitzats es detallen a continuació: 

 

Cabal entrada mig = 37,8 m³/dia x 1 dia/ 24 h = 1,57 m³/h 

Volum útil = 9,45 m² x 0,5 m = 4,225 m³ 

Temps omplir = 4,225 m³ / 1,57 m³/h = 2,69 h 

Si prenem com a cabal d’impulsió 3,5 l/s = 12,6 m³/h tenim: 

Temps buidat = 4,225 m³ / 12,6 m³/h = 0,33 h = 20 min 

 

Així doncs cada cicle de omplir – buidar té una durada aproximada de 3 hores, el que 

representa 8 engegades al llarg del dia en períodes de sequera. 

A més caldrà assegurar un volum útil mínim de la cambra de residuals de 4,225 m³. 

La corba d’arrencades per el cabal dissenyat serà la següent: 

 

 
Corba arrencada bomba residuals. 
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Segons els resultats dels càlculs que s’adjunten a continuació, la velocitat d’impulsió del fluid 

dins de la canonada de polietilè d’alta densitat serà de 0,931 m/s.  

 

 

Càlcul de les pèrdues de càrrega. 

 

Amb el punt de treball trobat es determina que es disposaran 1+1 bombes de la marca Flygt 

model DP3068.180 de 0.8 kW, capaç d’impulsar 3,50 l/s a 5,90 m. 

 

A continuació també s’ha comprovat el cop d’ariet. A partir dels càlculs detallats a continuació 

s’ha arribat a la conclusió que no és necessari cap accessori per evitar el cop d’ariet postiiu ja 

que la canonada de PEAD100 de DN75 PN6 aguanta pressions màximes de 6 atm (60 mca), 

per sobre de la pressió màxima proudïda pel cop d’ariet en aquest cas (13,28 mca). 

 

3.500

 CANONADA PEAD PN6(DN 75mm)

12.60 m3/h

140

0.0692 m

95 m

k unitats

Con entrada 0.4 0

Colze 90º 0.33 3

Vàlvula de retenció bola 0.2 1

Vàlvula de comporta 0.2 1

Q(m3/h) Q(m/s) Velocitat J2 Hp2 Hs2 Htotal(m)
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2.000 0.001 0.148 0.000 0.044 0.002 0.046

4.000 0.001 0.295 0.002 0.159 0.006 0.165

6.000 0.002 0.443 0.004 0.337 0.014 0.351

8.000 0.002 0.591 0.006 0.574 0.025 0.599

12.000 0.003 0.886 0.013 1.215 0.056 1.271

14.000 0.004 1.034 0.017 1.616 0.076 1.692

Punt de funcionament

Q(m³/h) Q(m³/s) Velocitat J2 Hp2 Hs2 Hg Htotal(m)
12.600 0.004 0.931 0.014 1.330 0.061 3.10 4.49

Pèrdues de càrrega puntuals

Diàmetre interior

Longitud

Cabal

Coeficient de rugositat

Cabal a impulsar(l/s) 
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Càlcul del cop d’ariet: 

 

 
 

a) Dades de la impulsió

Alçada geomètrica H (m) 3,14 m

Longitud de la impulsio L (m) 95,00 m

Cabal a impulsar (m³/h) 12,60 m³/h

Velocitat de l'aigua (m/s) 1,18 m/s

Gravetat (m/s2) 9,80 m/s²

Diàmetre de la canonada D (mm) 75,00 mm

Espesor canonada e (mm) 6,80 mm

PN canonada 6

Material K 100

Rugositat 110

Coeficient K (temps de parada) 2

Diàmetre intern canonada Di (mm) 61,40 mm

Cabal Q (m3/s) 0,00 m³/s

Pèrdues aproximades per ml (Hazen-williams) 0,0391

Pèrdues primàries canonada 3,71

Pèrdues secundàries (10%primàries) 0,58

Pèrdua de càrrega total J 4,30

Pèrdues puntuals (m) 0,145

Sobrepressió inicial 0,00

Alçada manomètrica Hm (m) 7,58

b) Temps de parada i celeritat

Hm/L 0,0798

C 1,00

T (s) 4,02 s

a 291,78 m/s

Longitud crítica 586,94 m

c) Tipus d'impulsió

2L/a 0,65 s

Tipus d'impulsio T>2L/a

Formula a aplicar Impulsió curta: MICHAUD

d) Sobrepressions de cop d'ariet

MICHAUD
∆H=2Lv/gT 5,70 m <<<<<

Pressió màxima (m.c.a.) 13,28 m <<<<<
Pressió mínima (m.c.a.) -2,56 m <<<<<
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7.4. CORBES CARACTERÍSTIQUES BOMBES 

 
Bombament Pluvials (20 l/s): 
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Bombament Pluvials (10 l/s): 
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Bombament Residuals (3,5 l/s): 
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8. DIMENSIONAT DE LA REIXA DE CAPTACIÓ DE LA CRUÏLLA DELS 

CARRERS MARINADA I SANT SEBASTIÀ 
 

8.1. PLANTEJAMENT GENERAL 

 

Per tal de poder captar l’escorrentiu superficial que es produeix a la conca en períodes de 

pluges, evitant l’acumulació de l’aigua en el punt baix de la intersecció dels carrers Marinada i 

Sant Sebastià, és preveu la col·locació d’una reixa de captació a la mateixa cruïlla. 

En el present apartat es detallen els càlculs per tal de trobar quina ha de ser la longitud  mínima 

d’aquesta reixa. 

 
8.2. MÈTODE DE CÀLCUL 

 

Per a la correcta caracterització de la llargada mínima de la reixa de recollida de l’escorrentiu 

es proposa la següent expressió, segons la “Guía Técnica sobre redes de saneamiento y 

drenaje urbano” (CEDEX), que relaciona l’eficiencia de la captació de l’embornal (E), el cabal 

de trànsit pel carrer (Q) i paràmetres geomètrics característics de la reixa: 

( ) B

y

Q
AE =  

 

On,  E  eficiència hidràulica de captació d’un embornal, 

  Q   cabal de trànsit pel carrer (m³/s) 

  y calat al costat de la vorera 

  A i B coeficients característics de la reixa que es determinen 

 a partir de les següents expressions 

 

A i B coeficients característics de la reixa que es determinen 

 a partir de les següents expressions 
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On,  nl  número de barres longitudinals, 

  nd número de barres diagonals 

  nt número de barres transversals 

  nc número de barres corves 

  long longitud de la reixa en cm 

  ampl amplada de la reixa en cm 

  Ah àrea dels forats de la reixa en m² 

  Ag àrea total de la reixa en m² 

 

8.3. RESULTATS DEL CÀLCUL 

 

A continuació s’adjunten els resultats obtinguts de l’aplicació de les fórmules descrites a 

l’apartat anterior: 

 

 
 

 
 

Un valor d’eficiència de 1 significa que aquesta té una capacitat suficient d’evacuació. Pel 

càlcul es considera que la longitud de la reixa és la dimensió paral·lela a la direcció del flux de 

l’aigua, de manera que la reixa s’ha d’instal·lar transversal al carrer. 

 

Longitud reixa (m) 0,445

Amplada reixa (m) 6,0

n barres tranversals 3

n barres diagonals 0

n barres longitudinals 49

n barres corbes 0

Area total de la reixa (Ag) (m²) 2,940

Àrea dels forats de la reixa (Ah) (m²) 0,891

Cabal (m³/s) 0,150

Calat (m) 0,020

A 1,335

B 0,130

E 1,027
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8.4. COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ I PENDENT DEL CANAL DE CAPTACIÓ 

 

Per tal d’assegurar una velocitat mínima de l’aigua dins el canal de captació i assegurar que el 

calat d’aigua dins d’aquest sigui inferior a l’alçada lliure del canal, caldrà comprovar 

hidràulicament la secció. 

Per fer-ho s’utilitza l’expressió de Manning, que ens relaciona el cabal circulant (Q) amb la 

pendent del canal (S0) i el calat de l’aigua (h): 

n

ShRhA
QManning

2/1

0
3/2)()( ⋅⋅

=
 

 

On,,  Q Cabal d’aigua circulant (m³/s), 

  A Àrea mullada per l’aigua en al secció transversal (m²), 

  R Radi hidràulic, R = A/Pm (m), 

  S0 Pendent longitudinal (m/m), 

  n Coeficient de rugositat de Manning 

 

A continuació s’adjunten els resultats obtinguts a partir de la fórmula descrita anteriorment: 

 

 

De la taula en podem concloure que amb una pendent de 1.50% i una alçada mínima de la 

secció de 0,15m serà suficient per garantir el correcte funcionament de la captació garantint 

una velocitat suficient de l’aigua per evitar sedimentacions. 

Cabal circulant (Q) 0.051 m³/s

Pendent longitudinal (S0) 1.50%

Coeficient de Manning (n) 0.015

Amplada canal (B) 0.5 m

Calat assolit (h) 0.081 m

Àrea mullada (A) 0.04 m²

Radi hidràulic (R ) 0.06 m

Velocitat aigua 1.26 m/s
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Les mides de la reixa a instal·lar de forma transversal al carrer són de 6,0 m de llargada 

mínima i 0,490 m d’amplada. Aquesta està situada a sobre d’una canal amb un 1,5% de 

pendent que abocarà les aigües recollides a l’arqueta d’entrada del col·lector d’aigües plujanes. 

 
Secció longitudinal del canal i la reixa interceptora d’aigües. 

 

 
Secció transversal del canal i la reixa interceptora d’aigües. 
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9. CONCLUSIONS 
 

Hidrologia 

 

- El cabal punta d’escorrentiu per a una pluja de mig any de període de retorn 

en les condicions actuals és de 0,051 m³/s. 

 

Aportació de residuals 

 

- El cabal punta d’aigües residuals aportat per els habitatges de la conca serà 

de 0,88 l/s. 

 

Drenatge urbà 

 

- El sistema projectat permet evacuar les pluges reals dels dies 4 de maig de 

2010 i 28 – 29 de gener de 2011 i la de disseny. 

 

- La primera pluja considerada és la del 4 de maig de 2010 amb una intensitat 

punta de 1,91 mm/h i una precipitació acumulada al llarg de 12 hores de 55,8 

mm. 

 

- La segona pluja considerada és la dels dies 28 i 29 de gener de 2011 amb 

una intensitat punta de 2,65 mm/h i una precipitació acumulada al llarg de 8,5 

hores de 53,5 mm. 

 

- El col·lector del carrer del Joncar és capaç d’absorbir correctament el cabal 

provinent del bombament de pluvials. 

 

Sistema separador de sòlids i hidrocarburs 

 

- El volum de la cambra de retenció és de 195 m³. Amb unes dimensions de 

4,5 m d’amplada, 17,25 m de llargada i una alçada lliure de 2,5 m. 

 

- La llargada de la cambra de retenció és suficient per assegurar la 

sedimentació de les partícules sòlides. 
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Sistema de bombament 

 

- El sistema de bombament de residuals estarà format per dues bombes de 3,5 

l/s en règim 1+1. 

 

- El sistema de bombament de pluvials estarà format per 3 bombes, dues de 

10 l/s i una tercera de 20 l/s. 

 

- Es preveu que les tres bombes del sistema de bombament de pluvials 

funcionin de manera gradual depenent del nivell que assoleix l’aigua dins el 

dipòsit. D’aquesta manera es començarà bombejant només 10 l/s quan la 

cota és de 0,5 m. Finalment funcionaran les tres bombes juntes, assolint un 

cabal de 40 l/s, quan el nivell sigui de 1,1 m respecte el fons del dipòsit. 

 

Reixa de captació 

 

- La llargada mínima per tal d’interceptar l’escorrentiu serà de 6,0 m. 
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ANNEX 1: ARXIU D’ENTRADA DE DADES DEL MODEL 

 
Seguidament es reprodueix l’arxiu d’entrada de dades del model, en el qual es poden trobar els 
paràmetres que defineixen tots els diferents elements del sistema modelitzat. 
 
Arxiu d’entrada de dades: 

 
[TITLE] 
 
[OPTIONS] 
FLOW_UNITS           LPS 
INFILTRATION         CURVE_NUMBER 
FLOW_ROUTING         DYNWAVE 
START_DATE           06/22/2012 
START_TIME           00:00:00 
REPORT_START_DATE    06/22/2012 
REPORT_START_TIME    00:00:00 
END_DATE             06/22/2012 
END_TIME             23:59:00 
SWEEP_START          01/01 
SWEEP_END            05/11 
DRY_DAYS             0 
REPORT_STEP          00:01:00 
WET_STEP             00:10:00 
DRY_STEP             01:00:00 
ROUTING_STEP         0:00:01  
ALLOW_PONDING        NO 
INERTIAL_DAMPING     PARTIAL 
VARIABLE_STEP        0.00 
LENGTHENING_STEP     0 
MIN_SURFAREA         0 
NORMAL_FLOW_LIMITED  BOTH 
SKIP_STEADY_STATE    NO 
FORCE_MAIN_EQUATION  H-W 
LINK_OFFSETS         DEPTH 
MIN_SLOPE            0 
 
[EVAPORATION] 
;;Type       Parameters 
;;---------- ---------- 
CONSTANT     0.0 
 
[RAINGAGES] 
;;               Rain      Time   Snow   Data       
;;Name           Type      Intrvl Catch  Source     
;;-------------- --------- ------ ------ ---------- 
Sant_Pere        INTENSITY 0:10   1.0    TIMESERIES 4maig2010        
 
[SUBCATCHMENTS] 
;;                                                 Total    Pcnt.             Pcnt.    Curb     Snow     
;;Name           Raingage         Outlet           Area     Imperv   Width    Slope    Length   Pack     
;;-------------- ---------------- ---------------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
--- 
01_Sant_Sebastia Sant_Pere        Sant_Sebastia    0.92     55       181      1.3      0                         
02_les_Delicies_01 Sant_Pere        Delicies         0.85     55       156      0.5      0                         
03_Pirineu       Sant_Pere        Pirineu          0.64     55       115      0.4      0                         
04_Empori        Sant_Pere        Empori           0.51     55       107      0.3      0                         
05_Albera        Sant_Pere        Albera           0.29     55       85       0.3      0                         
06_les_Delicies_02 Sant_Pere        Delicies         0.19     55       61       0.4      0                         
07_Rentat_cotxes Sant_Pere        Sant_Sebastia    0.22     55       86       1.1      0                         
Joncar           Sant_Pere        Joncar_aux1      3.86     40       415      0.15     0                         
 
[SUBAREAS] 
;;Subcatchment   N-Imperv   N-Perv     S-Imperv   S-Perv     PctZero    RouteTo    PctRouted  
;;-------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
01_Sant_Sebastia 0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     
02_les_Delicies_01 0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     
03_Pirineu       0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     
04_Empori        0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     
05_Albera        0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     
06_les_Delicies_02 0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     
07_Rentat_cotxes 0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     
Joncar           0.02       0.2        2          6          25         OUTLET     
 
[INFILTRATION] 
;;Subcatchment   CurveNum   HydCon     DryTime    
;;-------------- ---------- ---------- ---------- 
01_Sant_Sebastia 50         0.5        7          
02_les_Delicies_01 50         0.5        7          
03_Pirineu       50         0.5        7          
04_Empori        50         0.5        7          
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05_Albera        50         0.5        7          
06_les_Delicies_02 50         0.5        7          
07_Rentat_cotxes 50         0.5        7          
Joncar           80         0.5        7          
 
[JUNCTIONS] 
;;               Invert     Max.       Init.      Surcharge  Ponded     
;;Name           Elev.      Depth      Depth      Depth      Area       
;;-------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
Albera           3.89       0.1        0          0          0          
Empori           3.86       0.1        0          0          0          
Pirineu          3.73       0.1        0          0          0          
Delicies         3.47       0.1        0          0          0          
Sant_Sebastia    1.4        1.48       0          0          0          
Joncar_aux2      2          1.5        0          0          0          
Joncar_aux1      2.015      1.5        0          0          0          
 
[OUTFALLS] 
;;               Invert     Outfall    Stage/Table      Tide 
;;Name           Elev.      Type       Time Series      Gate 
;;-------------- ---------- ---------- ---------------- ---- 
Connexio_pluvials 1.85       NORMAL                      NO 
Residuals        1.85       NORMAL                      NO 
 
[STORAGE] 
;;               Invert   Max.     Init.    Storage    Curve                      Ponded   Evap.    
;;Name           Elev.    Depth    Depth    Curve      Params                     Area     Frac.    
Infiltration Parameters 
;;-------------- -------- -------- -------- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -
---------------------- 
DSS_Marinada     -0.03    2.5      0        FUNCTIONAL 77.75    0        0        0        0        
Pluvials         -0.03    2.5      0        FUNCTIONAL 8.96     0        0        0        0        
 
[CONDUITS] 
;;               Inlet            Outlet                      Manning    Inlet      Outlet     Init.      
Max.       
;;Name           Node             Node             Length     N          Offset     Offset     Flow       
Flow       
;;-------------- ---------------- ---------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ------
---- ---------- 
C_P01_P02        Albera           Empori           25.00      0.02       0          0          0          
0          
C_P02_P03        Empori           Pirineu          55.26      0.02       0          0          0          
0          
C_P03_P04        Pirineu          Delicies         55.09      0.02       0          0          0          
0          
C_P04_P05        Delicies         Sant_Sebastia    56.90      0.02       0          1.48       0          
0          
C_P05_DSS_Marinada Sant_Sebastia    DSS_Marinada     10         0.02       0          1.9        0          
150        
Joncar_aux2_Pluv Joncar_aux2      Connexio_pluvials 100        0.02      0          0          0          
0          
Joncar_aux1_2    Joncar_aux1      Joncar_aux2      10         0.02      0          0          0          
0          
 
[PUMPS] 
;;               Inlet            Outlet           Pump             Init.  Startup  Shutoff  
;;Name           Node             Node             Curve            Status Depth    Depth    
;;-------------- ---------------- ---------------- ---------------- ------ -------- -------- 
Bombament_pluvials Pluvials         Joncar_aux2      Pluvials_40lps   ON     0.3      0.1      
Residuals        DSS_Marinada     Residuals        Residuals_3.5lps ON     0        0        
 
[WEIRS] 
;;               Inlet            Outlet           Weir         Crest      Disch.     Flap End      
End        
;;Name           Node             Node             Type         Height     Coeff.     Gate Con.     
Coeff.     
;;-------------- ---------------- ---------------- ------------ ---------- ---------- ---- -------- -
--------- 
Sobreeixidor     DSS_Marinada     Pluvials         TRANSVERSE   1          0.42       NO   0        0          
 
[XSECTIONS] 
;;Link           Shape        Geom1            Geom2      Geom3      Geom4      Barrels    
;;-------------- ------------ ---------------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
C_P01_P02        RECT_OPEN    0.1              6          0          0          1                     
C_P02_P03        RECT_OPEN    0.1              6          0          0          1                     
C_P03_P04        RECT_OPEN    0.1              6          0          0          1                     
C_P04_P05        RECT_OPEN    0.1              6          0          0          1                     
C_P05_DSS_Marinada CIRCULAR     0.4518           0          0          0          1                     
Joncar_aux2_Pluv CIRCULAR     0.5              0          0          0          1                     
Joncar_aux1_2    CIRCULAR     0.5              0          0          0          1                     
Sobreeixidor     RECT_OPEN    0.9              2.4        0          0          
 
[LOSSES] 
;;Link           Inlet      Outlet     Average    Flap Gate  
;;-------------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
 
[CURVES] 
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;;Name           Type       X-Value    Y-Value    
;;-------------- ---------- ---------- ---------- 
Pluvials_40lps   Pump2      0          0          
Pluvials_40lps              0.1        0          
Pluvials_40lps              0.5        10         
Pluvials_40lps              0.7        20         
Pluvials_40lps              0.9        30         
Pluvials_40lps              1.1        40         
 
Residuals_3.5lps Pump2      0          0          
Residuals_3.5lps            0.1        0          
Residuals_3.5lps            0.5        3.5        
 
[TIMESERIES] 
;;Name           Date       Time       Value      
;;-------------- ---------- ---------- ---------- 
Sant_Pere_T005              0:00       0.0000     
Sant_Pere_T005              0:10       0.9903     
Sant_Pere_T005              0:20       1.0484     
Sant_Pere_T005              0:30       1.1130     
Sant_Pere_T005              0:40       1.1856     
Sant_Pere_T005              0:50       1.2675     
Sant_Pere_T005              1:00       1.3608     
Sant_Pere_T005              1:10       1.4681     
Sant_Pere_T005              1:20       1.5929     
Sant_Pere_T005              1:30       1.7398     
Sant_Pere_T005              1:40       1.9157     
Sant_Pere_T005              1:50       2.1304     
Sant_Pere_T005              2:00       2.3987     
Sant_Pere_T005              2:10       2.7448     
Sant_Pere_T005              2:20       3.2107     
Sant_Pere_T005              2:30       3.8765     
Sant_Pere_T005              2:40       4.9218     
Sant_Pere_T005              2:50       6.8616     
Sant_Pere_T005              3:00       12.3258    
Sant_Pere_T005              3:10       31.6016    
Sant_Pere_T005              3:20       8.6979     
Sant_Pere_T005              3:30       5.7164     
Sant_Pere_T005              3:40       4.3329     
Sant_Pere_T005              3:50       3.5110     
Sant_Pere_T005              4:00       2.9590     
Sant_Pere_T005              4:10       2.5600     
Sant_Pere_T005              4:20       2.2566     
Sant_Pere_T005              4:30       2.0174     
Sant_Pere_T005              4:40       1.8236     
Sant_Pere_T005              4:50       1.6632     
Sant_Pere_T005              5:00       1.5281     
Sant_Pere_T005              5:10       1.4125     
Sant_Pere_T005              5:20       1.3126     
Sant_Pere_T005              5:30       1.2253     
Sant_Pere_T005              5:40       1.1482     
Sant_Pere_T005              5:50       1.0798     
Sant_Pere_T005              6:00       1.0186     
 
4maig2010                   0:00       0.00       
4maig2010                   0:10       0.03       
4maig2010                   0:20       0.06       
4maig2010                   0:30       0.08       
4maig2010                   0:40       0.26       
4maig2010                   0:50       0.44       
4maig2010                   1:00       0.63       
4maig2010                   1:10       0.81       
4maig2010                   1:20       0.99       
4maig2010                   1:30       1.17       
4maig2010                   1:40       1.14       
4maig2010                   1:50       1.12       
4maig2010                   2:00       1.10       
4maig2010                   2:10       1.08       
4maig2010                   2:20       1.06       
4maig2010                   2:30       1.03       
4maig2010                   2:40       1.11       
4maig2010                   2:50       1.19       
4maig2010                   3:00       1.28       
4maig2010                   3:10       1.36       
4maig2010                   3:20       1.46       
4maig2010                   3:30       1.91       
4maig2010                   3:40       1.51       
4maig2010                   3:50       1.47       
4maig2010                   4:00       1.39       
4maig2010                   4:10       1.37       
4maig2010                   4:20       1.34       
4maig2010                   4:30       1.30       
4maig2010                   4:40       1.24       
4maig2010                   4:50       1.18       
4maig2010                   5:00       1.13       
4maig2010                   5:10       1.07       
4maig2010                   5:20       1.01       
4maig2010                   5:30       0.95       
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4maig2010                   5:40       1.01       
4maig2010                   5:50       1.06       
4maig2010                   6:00       1.12       
4maig2010                   6:10       1.17       
4maig2010                   6:20       1.23       
4maig2010                   6:30       1.28       
4maig2010                   6:40       1.15       
4maig2010                   6:50       1.02       
4maig2010                   7:00       0.89       
4maig2010                   7:10       0.76       
4maig2010                   7:20       0.63       
4maig2010                   7:30       0.50       
4maig2010                   7:40       0.48       
4maig2010                   7:50       0.46       
4maig2010                   8:00       0.43       
4maig2010                   8:10       0.41       
4maig2010                   8:20       0.39       
4maig2010                   8:30       0.37       
4maig2010                   8:40       0.32       
4maig2010                   8:50       0.27       
4maig2010                   9:00       0.22       
4maig2010                   9:10       0.17       
4maig2010                   9:20       0.12       
4maig2010                   9:30       0.07       
4maig2010                   9:40       0.06       
4maig2010                   9:50       0.06       
4maig2010                   10:00      0.06       
4maig2010                   10:10      0.06       
4maig2010                   10:20      0.05       
4maig2010                   10:30      0.05       
4maig2010                   10:40      0.04       
4maig2010                   10:50      0.04       
4maig2010                   11:00      0.03       
4maig2010                   11:10      0.03       
4maig2010                   11:20      0.02       
4maig2010                   11:30      0.02       
4maig2010                   11:40      0.01       
4maig2010                   11:50      0.01       
4maig2010                   12:00      0.00       
 
gener2011                   0:00       0.00       
gener2011                   0:10       0.11       
gener2011                   0:20       0.22       
gener2011                   0:30       0.33       
gener2011                   0:40       0.47       
gener2011                   0:50       0.60       
gener2011                   1:00       0.73       
gener2011                   1:10       0.87       
gener2011                   1:20       1.00       
gener2011                   1:30       1.13       
gener2011                   1:40       1.33       
gener2011                   1:50       1.52       
gener2011                   2:00       1.72       
gener2011                   2:10       1.91       
gener2011                   2:20       2.11       
gener2011                   2:30       2.30       
gener2011                   2:40       2.36       
gener2011                   2:50       2.42       
gener2011                   3:00       2.48       
gener2011                   3:10       2.53       
gener2011                   3:20       2.59       
gener2011                   3:30       2.65       
gener2011                   3:40       2.43       
gener2011                   3:50       2.21       
gener2011                   4:00       1.99       
gener2011                   4:10       1.77       
gener2011                   4:20       1.55       
gener2011                   4:30       1.33       
gener2011                   4:40       1.23       
gener2011                   4:50       1.12       
gener2011                   5:00       1.01       
gener2011                   5:10       0.90       
gener2011                   5:20       0.79       
gener2011                   5:30       0.68       
gener2011                   5:40       0.64       
gener2011                   5:50       0.61       
gener2011                   6:00       0.57       
gener2011                   6:10       0.53       
gener2011                   6:20       0.49       
gener2011                   6:30       0.45       
gener2011                   6:40       0.38       
gener2011                   6:50       0.31       
gener2011                   7:00       0.24       
gener2011                   7:10       0.17       
gener2011                   7:20       0.10       
gener2011                   7:30       0.03       
gener2011                   7:40       0.03       
gener2011                   7:50       0.02       
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gener2011                   8:00       0.02       
gener2011                   8:10       0.01       
gener2011                   8:20       0.01       
gener2011                   8:30       0.00       
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[REPORT] 
INPUT      YES 
CONTROLS   NO 
SUBCATCHMENTS ALL 
NODES ALL 
LINKS ALL 
 
[TAGS] 
 
[MAP] 
DIMENSIONS 506591.456 4670932.400 507257.534 4671310.894 
Units      Meters 
 
[COORDINATES] 
;;Node           X-Coord            Y-Coord            
;;-------------- ------------------ ------------------ 
Albera           506689.387         4671176.524        
Empori           506713.793         4671171.101        
Pirineu          506767.641         4671158.704        
Delicies         506821.488         4671147.082        
Sant_Sebastia    506877.273         4671135.848        
Joncar_aux2      507023.411         4671174.090        
Joncar_aux1      507014.616         4671257.638        
Connexio_pluvials 507081.796         4671179.464        
Residuals        506941.471         4671128.129        
DSS_Marinada     506880.357         4671148.500        
Pluvials         506867.394         4671170.106        
 
[VERTICES] 
;;Link           X-Coord            Y-Coord            
;;-------------- ------------------ ------------------ 
Bombament_pluvials 506890.832         4671159.479        
Bombament_pluvials 506926.472         4671163.740        
 
[Polygons] 
;;Subcatchment   X-Coord            Y-Coord            
;;-------------- ------------------ ------------------ 
01_Sant_Sebastia 506864.489         4671138.560        
01_Sant_Sebastia 506829.624         4671145.533        
01_Sant_Sebastia 506824.975         4671115.703        
01_Sant_Sebastia 506819.551         4671064.955        
01_Sant_Sebastia 506840.858         4671059.919        
01_Sant_Sebastia 506836.597         4671028.152        
01_Sant_Sebastia 506844.732         4671025.441        
01_Sant_Sebastia 506840.858         4671010.332        
01_Sant_Sebastia 506838.921         4670989.800        
01_Sant_Sebastia 506841.245         4670989.800        
01_Sant_Sebastia 506842.795         4670985.926        
01_Sant_Sebastia 506851.318         4670985.539        
01_Sant_Sebastia 506852.092         4670983.215        
01_Sant_Sebastia 506864.876         4670983.602        
01_Sant_Sebastia 506866.813         4670958.421        
01_Sant_Sebastia 506876.111         4670958.034        
01_Sant_Sebastia 506876.886         4670968.106        
01_Sant_Sebastia 506873.787         4670969.656        
01_Sant_Sebastia 506873.399         4670972.368        
01_Sant_Sebastia 506871.850         4670983.602        
01_Sant_Sebastia 506874.949         4670991.350        
01_Sant_Sebastia 506878.435         4670994.449        
01_Sant_Sebastia 506887.733         4670986.701        
01_Sant_Sebastia 506901.679         4670976.241        
01_Sant_Sebastia 506915.238         4670982.440        
01_Sant_Sebastia 506906.328         4670992.899        
01_Sant_Sebastia 506904.391         4670990.962        
01_Sant_Sebastia 506901.291         4670997.548        
01_Sant_Sebastia 506889.670         4671007.620        
01_Sant_Sebastia 506893.156         4671018.855        
01_Sant_Sebastia 506890.444         4671042.873        
01_Sant_Sebastia 506887.345         4671042.486        
01_Sant_Sebastia 506887.345         4671045.585        
01_Sant_Sebastia 506881.534         4671046.747        
01_Sant_Sebastia 506881.147         4671051.783        
01_Sant_Sebastia 506885.408         4671053.333        
01_Sant_Sebastia 506886.958         4671073.090        
01_Sant_Sebastia 506883.859         4671073.477        
01_Sant_Sebastia 506888.120         4671104.081        
01_Sant_Sebastia 506885.796         4671134.686        
02_les_Delicies_01 506774.614         4671153.280        
02_les_Delicies_01 506792.434         4671149.019        
02_les_Delicies_01 506784.686         4671082.000        
02_les_Delicies_01 506780.425         4671082.775        
02_les_Delicies_01 506776.551         4671057.207        
02_les_Delicies_01 506758.343         4671058.756        
02_les_Delicies_01 506755.631         4671043.261        
02_les_Delicies_01 506773.839         4671040.936        
02_les_Delicies_01 506773.452         4671028.927        
02_les_Delicies_01 506780.425         4671028.540        
02_les_Delicies_01 506780.425         4671021.954        



Projecte constructiu d’un dipòsit de regulació d’aigües pluvials a Sant Pere Pescador Annex 6 

 

57 

02_les_Delicies_01 506774.614         4670997.161        
02_les_Delicies_01 506790.109         4670995.224        
02_les_Delicies_01 506797.083         4670990.962        
02_les_Delicies_01 506797.857         4670987.476        
02_les_Delicies_01 506809.867         4670986.701        
02_les_Delicies_01 506813.353         4670983.989        
02_les_Delicies_01 506841.633         4670982.440        
02_les_Delicies_01 506842.020         4670986.314        
02_les_Delicies_01 506841.633         4670989.800        
02_les_Delicies_01 506838.921         4670989.800        
02_les_Delicies_01 506841.633         4671011.107        
02_les_Delicies_01 506845.119         4671025.828        
02_les_Delicies_01 506837.372         4671028.927        
02_les_Delicies_01 506840.858         4671060.306        
02_les_Delicies_01 506819.551         4671065.342        
02_les_Delicies_01 506824.200         4671104.856        
02_les_Delicies_01 506830.011         4671145.145        
02_les_Delicies_01 506773.839         4671158.317        
03_Pirineu       506719.604         4671164.127        
03_Pirineu       506737.424         4671160.641        
03_Pirineu       506732.000         4671111.829        
03_Pirineu       506728.514         4671094.784        
03_Pirineu       506724.640         4671063.018        
03_Pirineu       506742.460         4671060.306        
03_Pirineu       506748.271         4671052.171        
03_Pirineu       506755.631         4671044.035        
03_Pirineu       506758.343         4671058.369        
03_Pirineu       506776.938         4671057.207        
03_Pirineu       506780.812         4671083.162        
03_Pirineu       506785.073         4671082.000        
03_Pirineu       506792.046         4671149.019        
03_Pirineu       506775.001         4671153.280        
03_Pirineu       506773.839         4671158.704        
03_Pirineu       506773.452         4671171.101        
03_Pirineu       506743.622         4671177.299        
03_Pirineu       506719.991         4671178.461        
04_Empori        506688.225         4671173.812        
04_Empori        506682.801         4671138.560        
04_Empori        506680.477         4671123.839        
04_Empori        506676.990         4671095.559        
04_Empori        506697.522         4671093.622        
04_Empori        506693.648         4671067.279        
04_Empori        506724.253         4671063.405        
04_Empori        506728.901         4671096.334        
04_Empori        506731.226         4671107.955        
04_Empori        506737.424         4671160.641        
04_Empori        506719.991         4671164.127        
04_Empori        506720.379         4671178.461        
04_Empori        506712.631         4671179.236        
04_Empori        506690.162         4671185.822        
05_Albera        506671.567         4671243.156        
05_Albera        506668.468         4671239.669        
05_Albera        506655.684         4671194.344        
05_Albera        506655.684         4671187.759        
05_Albera        506653.359         4671175.362        
05_Albera        506650.260         4671175.749        
05_Albera        506646.774         4671152.893        
05_Albera        506649.873         4671152.506        
05_Albera        506648.323         4671143.983        
05_Albera        506654.134         4671142.046        
05_Albera        506682.414         4671138.172        
05_Albera        506689.774         4671185.434        
05_Albera        506676.990         4671189.308        
05_Albera        506691.711         4671238.507        
05_Albera        506671.180         4671243.543        
06_les_Delicies_02 506773.452         4671158.704        
06_les_Delicies_02 506822.651         4671146.307        
06_les_Delicies_02 506830.011         4671206.353        
06_les_Delicies_02 506803.281         4671211.777        
06_les_Delicies_02 506797.083         4671165.677        
06_les_Delicies_02 506773.839         4671170.713        
07_Rentat_cotxes 506830.011         4671206.353        
07_Rentat_cotxes 506823.038         4671147.857        
07_Rentat_cotxes 506828.849         4671145.533        
07_Rentat_cotxes 506885.408         4671134.686        
07_Rentat_cotxes 506885.408         4671145.533        
07_Rentat_cotxes 506885.796         4671157.154        
07_Rentat_cotxes 506873.012         4671158.317        
07_Rentat_cotxes 506847.831         4671162.578        
07_Rentat_cotxes 506851.318         4671201.705        
Joncar           507010.952         4671287.930        
 
[SYMBOLS] 
;;Gage           X-Coord            Y-Coord            
;;-------------- ------------------ ------------------ 
Sant_Pere        506754.469         4671228.047        
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[BACKDROP] 
FILE       "N:\2011051_Diposit_pluvials_Sant_Pere\Treball\SWMM\Backdrop_conques.jpg" 
DIMENSIONS 506591.456 4670932.400 507257.534 4671310.894 
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ANNEX 2: RESULTATS DE LA CARACTERITZACIÓ DEL 

COL·LECTOR 

 
En aquest apartat es mostren els principals resultats de la caracterització del funcionament del 
col·lector per la recollida de les aigües pluvials. 
 
Resum de resultats: 
 
Simulació per a pluja de mig any de període de retorn: 

 
EPA STORM WATER MANAGEMENT MODEL - VERSION 5.0 (Build 5.0.018) 
  -------------------------------------------------------------- 
 
   
  ********************************************************* 
  NOTE: The summary statistics displayed in this report are 
  based on results found at every computational time step,   
  not just on results from each reporting time step. 
  ********************************************************* 
   
  **************** 
  Analysis Options 
  **************** 
  Flow Units ............... LPS 
  Process Models: 
    Rainfall/Runoff ........ YES 
    Snowmelt ............... NO 
    Groundwater ............ NO 
    Flow Routing ........... YES 
    Ponding Allowed ........ NO 
    Water Quality .......... NO 
  Infiltration Method ...... CURVE_NUMBER 
  Flow Routing Method ...... DYNWAVE 
  Starting Date ............ JUN-22-2012 00:00:00 
  Ending Date .............. JUN-22-2012 23:59:00 
  Antecedent Dry Days ...... 0.0 
  Report Time Step ......... 00:01:00 
  Wet Time Step ............ 00:10:00 
  Dry Time Step ............ 01:00:00 
  Routing Time Step ........ 1.00 sec 
   
  WARNING 02: maximum depth increased for Node Sant_Sebastia 
   
  ************* 
  Element Count 
  ************* 
  Number of rain gages ...... 1 
  Number of subcatchments ... 8 
  Number of nodes ........... 11 
  Number of links ........... 10 
  Number of pollutants ...... 0 
  Number of land uses ....... 0 
   
   
  **************** 
  Raingage Summary 
  **************** 
                                          Data        Recording 
  Name                Data Source         Type        Interval  
  ------------------------------------------------------------- 
  Sant_Pere           Sant_Pere_T005      INTENSITY    10 min. 
   
   
  ******************** 
  Subcatchment Summary 
  ******************** 
  Name                      Area     Width   %Imperv    %Slope    Rain Gage            Outlet           
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
  01_Sant_Sebastia          0.92    181.00     55.00    1.3000    Sant_Pere            Sant_Sebastia        
  02_les_Delicies_01        0.85    156.00     55.00    0.5000    Sant_Pere            Delicies             
  03_Pirineu                0.64    115.00     55.00    0.4000    Sant_Pere            Pirineu              
  04_Empori                 0.51    107.00     55.00    0.3000    Sant_Pere            Empori               
  05_Albera                 0.29     85.00     55.00    0.3000    Sant_Pere            Albera               
  06_les_Delicies_02        0.19     61.00     55.00    0.4000    Sant_Pere            Delicies             
  07_Rentat_cotxes          0.22     86.00     55.00    1.1000    Sant_Pere            Sant_Sebastia        
  Joncar                    3.86    415.00     40.00    0.1500    Sant_Pere            Joncar_aux1          
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  ************ 
  Node Summary 
  ************ 
                                          Invert      Max.    Ponded    External 
  Name                Type                 Elev.     Depth      Area    Inflow   
  ------------------------------------------------------------------------------ 
  Albera              JUNCTION              3.89      0.10       0.0 
  Empori              JUNCTION              3.86      0.10       0.0 
  Pirineu             JUNCTION              3.73      0.10       0.0 
  Delicies            JUNCTION              3.47      0.10       0.0 
  Sant_Sebastia       JUNCTION              1.40      1.58       0.0 
  Joncar_aux2         JUNCTION              2.00      1.50       0.0 
  Joncar_aux1         JUNCTION              2.02      1.50       0.0 
  Connexio_pluvials   OUTFALL               1.85      0.50       0.0 
  Residuals           OUTFALL               1.85      0.00       0.0 
  DSS_Marinada        STORAGE              -0.03      2.50       0.0 
  Pluvials            STORAGE              -0.03      2.50       0.0 
   
   
  ************ 
  Link Summary 
  ************ 
  Name            From Node       To Node         Type            Length    %Slope Roughness 
  ------------------------------------------------------------------------------------------ 
  C_P01_P02       Albera          Empori          CONDUIT           25.0    0.1200    0.0200 
  C_P02_P03       Empori          Pirineu         CONDUIT           55.3    0.2353    0.0200 
  C_P03_P04       Pirineu         Delicies        CONDUIT           55.1    0.4720    0.0200 
  C_P04_P05       Delicies        Sant_Sebastia   CONDUIT           56.9    1.0370    0.0200 
  C_P05_DSS_MarinadaDSS_Marinada    Sant_Sebastia   CONDUIT           10.0    4.7052    0.0200 
  Joncar_aux2_PluvJoncar_aux2     Connexio_pluvialsCONDUIT          100.0    0.1500    0.0200 
  Joncar_aux1_2   Joncar_aux1     Joncar_aux2     CONDUIT           10.0    0.1500    0.0200 
  Bombament_pluvialsPluvials        Joncar_aux2     TYPE2 PUMP   
  Residuals       DSS_Marinada    Residuals       TYPE2 PUMP   
  Sobreeixidor    DSS_Marinada    Pluvials        WEIR         
   
   
  ********************* 
  Cross Section Summary 
  ********************* 
                                        Full     Full     Hyd.     Max.   No. of     Full 
  Conduit          Shape               Depth     Area     Rad.    Width  Barrels     Flow 
  --------------------------------------------------------------------------------------- 
  C_P01_P02        RECT_OPEN            0.10     0.60     0.10     6.00     1      438.13 
  C_P02_P03        RECT_OPEN            0.10     0.60     0.10     6.00     1      613.46 
  C_P03_P04        RECT_OPEN            0.10     0.60     0.10     6.00     1      868.90 
  C_P04_P05        RECT_OPEN            0.10     0.60     0.10     6.00     1     1287.95 
  C_P05_DSS_Marinada CIRCULAR             0.45     0.16     0.11     0.45     1      812.62 
  Joncar_aux2_Pluv CIRCULAR             0.50     0.20     0.12     0.50     1      126.75 
  Joncar_aux1_2    CIRCULAR             0.50     0.20     0.12     0.50     1      126.75 
   
   
   
  **************************        Volume         Depth 
  Runoff Quantity Continuity     hectare-m            mm 
  **************************     ---------       ------- 
  Total Precipitation ......         0.160        21.336 
  Evaporation Loss .........         0.000         0.000 
  Infiltration Loss ........         0.079        10.595 
  Surface Runoff ...........         0.071         9.452 
  Final Surface Storage ....         0.010         1.370 
  Continuity Error (%) .....        -0.373 
   
   
  **************************        Volume        Volume 
  Flow Routing Continuity        hectare-m      10^6 ltr 
  **************************     ---------     --------- 
  Dry Weather Inflow .......         0.000         0.000 
  Wet Weather Inflow .......         0.071         0.707 
  Groundwater Inflow .......         0.000         0.000 
  RDII Inflow ..............         0.000         0.000 
  External Inflow ..........         0.000         0.000 
  External Outflow .........         0.070         0.696 
  Internal Outflow .........         0.000         0.000 
  Storage Losses ...........         0.000         0.000 
  Initial Stored Volume ....         0.000         0.000 
  Final Stored Volume ......         0.001         0.011 
  Continuity Error (%) .....         0.089 
   
   
  ************************* 
  Highest Continuity Errors 
  ************************* 
  Node Pluvials (-1.02%) 
   
   
  ******************************** 
  Highest Flow Instability Indexes 
  ******************************** 
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  Link Sobreeixidor (2) 
   
   
  ************************* 
  Routing Time Step Summary 
  ************************* 
  Minimum Time Step           :     1.00 sec 
  Average Time Step           :     1.00 sec 
  Maximum Time Step           :     1.00 sec 
  Percent in Steady State     :     0.00 
  Average Iterations per Step :     2.01 
   
   
  *************************** 
  Subcatchment Runoff Summary 
  *************************** 
   
  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
                          Total    Total    Total    Total    Total       Total     Peak  Runoff 
                         Precip    Runon     Evap    Infil   Runoff      Runoff   Runoff   Coeff 
  Subcatchment               mm       mm       mm       mm       mm    10^6 ltr      LPS 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
  01_Sant_Sebastia       21.336    0.000    0.000    9.052   10.988       0.101   43.421   0.515 
  02_les_Delicies_01     21.336    0.000    0.000    9.052   11.003       0.094   38.391   0.516 
  03_Pirineu             21.336    0.000    0.000    9.052   11.003       0.070   28.440   0.516 
  04_Empori              21.336    0.000    0.000    9.052   11.003       0.056   22.696   0.516 
  05_Albera              21.336    0.000    0.000    9.052   11.126       0.032   13.948   0.521 
  06_les_Delicies_02     21.336    0.000    0.000    9.052   10.992       0.021    8.917   0.515 
  07_Rentat_cotxes       21.336    0.000    0.000    9.052   10.961       0.024   10.574   0.514 
  Joncar                 21.336    0.000    0.000   12.041    7.994       0.309  109.869   0.375 
  -------------------------------------------------------------------------------------------- 
  System                 21.336    0.000    0.000   10.595    9.452       0.707  276.257   0.443 
   
   
  ****************** 
  Node Depth Summary 
  ****************** 
   
  --------------------------------------------------------------------- 
                                 Average  Maximum  Maximum  Time of Max 
                                   Depth    Depth      HGL   Occurrence 
  Node                 Type       Meters   Meters   Meters  days hr:min 
  --------------------------------------------------------------------- 
  Albera               JUNCTION     0.00     0.01     3.90     0  03:20 
  Empori               JUNCTION     0.00     0.02     3.88     0  03:21 
  Pirineu              JUNCTION     0.00     0.02     3.75     0  03:21 
  Delicies             JUNCTION     0.00     0.02     3.49     0  03:21 
  Sant_Sebastia        JUNCTION     0.47     0.71     2.11     0  03:24 
  Joncar_aux2          JUNCTION     0.04     0.84     2.84     0  03:20 
  Joncar_aux1          JUNCTION     0.04     0.85     2.86     0  03:20 
  Connexio_pluvials    OUTFALL      0.04     0.50     2.35     0  03:18 
  Residuals            OUTFALL      0.00     0.00     1.85     0  00:00 
  DSS_Marinada         STORAGE      0.40     2.04     2.01     0  03:39 
  Pluvials             STORAGE      0.30     2.04     2.01     0  03:39 
   
   
  ******************* 
  Node Inflow Summary 
  ******************* 
   
  ------------------------------------------------------------------------------------- 
                                  Maximum  Maximum                  Lateral       Total 
                                  Lateral    Total  Time of Max      Inflow      Inflow 
                                   Inflow   Inflow   Occurrence      Volume      Volume 
  Node                 Type           LPS      LPS  days hr:min    10^6 ltr    10^6 ltr 
  ------------------------------------------------------------------------------------- 
  Albera               JUNCTION     13.95    13.95     0  03:20       0.032       0.032 
  Empori               JUNCTION     22.70    36.01     0  03:20       0.056       0.088 
  Pirineu              JUNCTION     28.44    61.52     0  03:20       0.070       0.159 
  Delicies             JUNCTION     47.31   104.09     0  03:20       0.114       0.273 
  Sant_Sebastia        JUNCTION     54.00   151.08     0  03:20       0.125       0.398 
  Joncar_aux2          JUNCTION      0.00   155.63     0  03:20       0.000       0.562 
  Joncar_aux1          JUNCTION    109.87   109.87     0  03:20       0.309       0.309 
  Connexio_pluvials    OUTFALL       0.00   160.29     0  03:20       0.000       0.562 
  Residuals            OUTFALL       0.00     3.50     0  01:57       0.000       0.134 
  DSS_Marinada         STORAGE       0.00   150.00     0  03:20       0.000       0.397 
  Pluvials             STORAGE       0.00    92.11     0  03:26       0.000       0.253 
   
   
  ********************** 
  Node Surcharge Summary 
  ********************** 
   
  Surcharging occurs when water rises above the top of the highest conduit. 
  --------------------------------------------------------------------- 
                                               Max. Height   Min. Depth 
                                   Hours       Above Crown    Below Rim 
  Node                 Type      Surcharged         Meters       Meters 
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  --------------------------------------------------------------------- 
  Joncar_aux2          JUNCTION        0.08          0.338        0.662 
  Joncar_aux1          JUNCTION        0.06          0.347        0.653 
  Pluvials             STORAGE         0.49          0.140        0.460 
   
   
  ********************* 
  Node Flooding Summary 
  ********************* 
   
  No nodes were flooded. 
   
   
  ********************** 
  Storage Volume Summary 
  ********************** 
   
  -------------------------------------------------------------------------------------------- 
                         Average     Avg   E&I       Maximum     Max    Time of Max    Maximum 
                          Volume    Pcnt  Pcnt        Volume    Pcnt     Occurrence    Outflow 
  Storage Unit           1000 m3    Full  Loss       1000 m3    Full    days hr:min        LPS 
  -------------------------------------------------------------------------------------------- 
  DSS_Marinada             0.031      16     0         0.159      82       0  03:39      95.61 
  Pluvials                 0.003      12     0         0.018      82       0  03:39      57.63 
   
   
  *********************** 
  Outfall Loading Summary 
  *********************** 
   
  ----------------------------------------------------------- 
                        Flow       Avg.      Max.       Total 
                        Freq.      Flow      Flow      Volume 
  Outfall Node          Pcnt.       LPS       LPS    10^6 ltr 
  ----------------------------------------------------------- 
  Connexio_pluvials     52.99     12.27    160.29       0.562 
  Residuals             44.32      3.50      3.50       0.134 
  ----------------------------------------------------------- 
  System                48.66     15.77    163.79       0.696 
   
   
  ******************** 
  Link Flow Summary 
  ******************** 
   
  ----------------------------------------------------------------------------- 
                                 Maximum  Time of Max   Maximum    Max/    Max/ 
                                  |Flow|   Occurrence  Velocity    Full    Full 
  Link                 Type          LPS  days hr:min     m/sec    Flow   Depth 
  ----------------------------------------------------------------------------- 
  C_P01_P02            CONDUIT     13.52     0  03:20      0.15    0.03    0.15 
  C_P02_P03            CONDUIT     34.34     0  03:21      0.31    0.06    0.19 
  C_P03_P04            CONDUIT     59.85     0  03:21      0.48    0.07    0.21 
  C_P04_P05            CONDUIT    101.96     0  03:21      0.79    0.08    0.22 
  C_P05_DSS_Marinada   CONDUIT    150.00     0  03:20      1.37    0.18    0.66 
  Joncar_aux2_Pluv     CONDUIT    160.29     0  03:20      0.82    1.26    1.00 
  Joncar_aux1_2        CONDUIT    115.63     0  03:20      0.69    0.91    1.00 
  Bombament_pluvials   PUMP        40.00     0  03:15              1.00 
  Residuals            PUMP         3.50     0  01:57              1.00 
  Sobreeixidor         WEIR        92.11     0  03:26                      1.00 
   
   
  *************************** 
  Flow Classification Summary 
  *************************** 
   
  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
                      Adjusted    --- Fraction of Time in Flow Class ----   Avg.     Avg.   
                       /Actual         Up    Down  Sub   Sup   Up    Down   Froude   Flow   
  Conduit               Length    Dry  Dry   Dry   Crit  Crit  Crit  Crit   Number   Change 
  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  C_P01_P02               1.00   0.03  0.20  0.00  0.77  0.00  0.00  0.00     0.14   0.0000 
  C_P02_P03               1.00   0.01  0.02  0.00  0.96  0.00  0.00  0.00     0.33   0.0000 
  C_P03_P04               1.00   0.01  0.01  0.00  0.97  0.01  0.00  0.00     0.49   0.0000 
  C_P04_P05               1.00   0.01  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.99     0.83   0.0000 
  C_P05_DSS_Marinada      1.00   0.01  0.03  0.00  0.01  0.00  0.94  0.00     0.03   0.0000 
  Joncar_aux2_Pluv        1.00   0.01  0.00  0.00  0.99  0.00  0.00  0.00     0.31   0.0001 
  Joncar_aux1_2           1.00   0.01  0.00  0.00  0.99  0.00  0.00  0.00     0.30   0.0000 
   
   
  ************************* 
  Conduit Surcharge Summary 
  ************************* 
   
  ---------------------------------------------------------------------------- 
                                                           Hours        Hours  
                         --------- Hours Full --------   Above Full   Capacity 
  Conduit                Both Ends  Upstream  Dnstream   Normal Flow   Limited 
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  ---------------------------------------------------------------------------- 
  Joncar_aux2_Pluv            0.08      0.08      0.08      0.13         0.08 
  Joncar_aux1_2               0.06      0.06      0.06      0.01         0.01 
   
   
  *************** 
  Pumping Summary 
  *************** 
   
  -------------------------------------------------------------------------------- 
                                      Max       Avg        Total     Power  % Time 
                        Percent      Flow      Flow       Volume     Usage    Off  
  Pump                 Utilized       LPS       LPS     10^6 ltr     Kw-hr   Curve 
  -------------------------------------------------------------------------------- 
  Bombament_pluvials      10.16     40.00     28.85        0.253      0.57   57.33 
  Residuals               44.32      3.50      3.50        0.134      0.40   68.26 
   
 
  Analysis begun on:  Wed Jun 27 12:48:01 2012 
  Analysis ended on:  Wed Jun 27 12:48:03 2012 
  Total elapsed time: 00:00:02
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Simulació per a pluja del dia 4 de maig de 2010: 
 
EPA STORM WATER MANAGEMENT MODEL - VERSION 5.0 (Build 5.0.018) 
  -------------------------------------------------------------- 
 
   
  ********************************************************* 
  NOTE: The summary statistics displayed in this report are 
  based on results found at every computational time step,   
  not just on results from each reporting time step. 
  ********************************************************* 
   
  **************** 
  Analysis Options 
  **************** 
  Flow Units ............... LPS 
  Process Models: 
    Rainfall/Runoff ........ YES 
    Snowmelt ............... NO 
    Groundwater ............ NO 
    Flow Routing ........... YES 
    Ponding Allowed ........ NO 
    Water Quality .......... NO 
  Infiltration Method ...... CURVE_NUMBER 
  Flow Routing Method ...... DYNWAVE 
  Starting Date ............ JUN-22-2012 00:00:00 
  Ending Date .............. JUN-22-2012 23:59:00 
  Antecedent Dry Days ...... 0.0 
  Report Time Step ......... 00:01:00 
  Wet Time Step ............ 00:10:00 
  Dry Time Step ............ 01:00:00 
  Routing Time Step ........ 1.00 sec 
   
  WARNING 02: maximum depth increased for Node Sant_Sebastia 
   
  ************* 
  Element Count 
  ************* 
  Number of rain gages ...... 1 
  Number of subcatchments ... 8 
  Number of nodes ........... 11 
  Number of links ........... 10 
  Number of pollutants ...... 0 
  Number of land uses ....... 0 
   
   
  **************** 
  Raingage Summary 
  **************** 
                                          Data        Recording 
  Name                Data Source         Type        Interval  
  ------------------------------------------------------------- 
  Sant_Pere           4maig2010           INTENSITY    10 min. 
   
   
  ******************** 
  Subcatchment Summary 
  ******************** 
  Name                      Area     Width   %Imperv    %Slope    Rain Gage            Outlet           
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
  01_Sant_Sebastia          0.92    181.00     55.00    1.3000    Sant_Pere            Sant_Sebastia        
  02_les_Delicies_01        0.85    156.00     55.00    0.5000    Sant_Pere            Delicies             
  03_Pirineu                0.64    115.00     55.00    0.4000    Sant_Pere            Pirineu              
  04_Empori                 0.51    107.00     55.00    0.3000    Sant_Pere            Empori               
  05_Albera                 0.29     85.00     55.00    0.3000    Sant_Pere            Albera               
  06_les_Delicies_02        0.19     61.00     55.00    0.4000    Sant_Pere            Delicies             
  07_Rentat_cotxes          0.22     86.00     55.00    1.1000    Sant_Pere            Sant_Sebastia        
  Joncar                    3.86    415.00     40.00    0.1500    Sant_Pere            Joncar_aux1          
   
   
  ************ 
  Node Summary 
  ************ 
                                          Invert      Max.    Ponded    External 
  Name                Type                 Elev.     Depth      Area    Inflow   
  ------------------------------------------------------------------------------ 
  Albera              JUNCTION              3.89      0.10       0.0 
  Empori              JUNCTION              3.86      0.10       0.0 
  Pirineu             JUNCTION              3.73      0.10       0.0 
  Delicies            JUNCTION              3.47      0.10       0.0 
  Sant_Sebastia       JUNCTION              1.40      1.58       0.0 
  Joncar_aux2         JUNCTION              2.00      1.50       0.0 
  Joncar_aux1         JUNCTION              2.02      1.50       0.0 
  Connexio_pluvials   OUTFALL               1.85      0.50       0.0 
  Residuals           OUTFALL               1.85      0.00       0.0 
  DSS_Marinada        STORAGE              -0.03      2.50       0.0 
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  Pluvials            STORAGE              -0.03      2.50       0.0 
   
   
  ************ 
  Link Summary 
  ************ 
  Name            From Node       To Node         Type            Length    %Slope Roughness 
  ------------------------------------------------------------------------------------------ 
  C_P01_P02       Albera          Empori          CONDUIT           25.0    0.1200    0.0200 
  C_P02_P03       Empori          Pirineu         CONDUIT           55.3    0.2353    0.0200 
  C_P03_P04       Pirineu         Delicies        CONDUIT           55.1    0.4720    0.0200 
  C_P04_P05       Delicies        Sant_Sebastia   CONDUIT           56.9    1.0370    0.0200 
  C_P05_DSS_MarinadaDSS_Marinada    Sant_Sebastia   CONDUIT           10.0    4.7052    0.0200 
  Joncar_aux2_PluvJoncar_aux2     Connexio_pluvialsCONDUIT          100.0    0.1500    0.0200 
  Joncar_aux1_2   Joncar_aux1     Joncar_aux2     CONDUIT           10.0    0.1500    0.0200 
  Bombament_pluvialsPluvials        Joncar_aux2     TYPE2 PUMP   
  Residuals       DSS_Marinada    Residuals       TYPE2 PUMP   
  Sobreeixidor    DSS_Marinada    Pluvials        WEIR         
   
   
  ********************* 
  Cross Section Summary 
  ********************* 
                                        Full     Full     Hyd.     Max.   No. of     Full 
  Conduit          Shape               Depth     Area     Rad.    Width  Barrels     Flow 
  --------------------------------------------------------------------------------------- 
  C_P01_P02        RECT_OPEN            0.10     0.60     0.10     6.00     1      438.13 
  C_P02_P03        RECT_OPEN            0.10     0.60     0.10     6.00     1      613.46 
  C_P03_P04        RECT_OPEN            0.10     0.60     0.10     6.00     1      868.90 
  C_P04_P05        RECT_OPEN            0.10     0.60     0.10     6.00     1     1287.95 
  C_P05_DSS_Marinada CIRCULAR             0.45     0.16     0.11     0.45     1      812.62 
  Joncar_aux2_Pluv CIRCULAR             0.50     0.20     0.12     0.50     1      126.75 
  Joncar_aux1_2    CIRCULAR             0.50     0.20     0.12     0.50     1      126.75 
   
   
   
  **************************        Volume         Depth 
  Runoff Quantity Continuity     hectare-m            mm 
  **************************     ---------       ------- 
  Total Precipitation ......         0.063         8.390 
  Evaporation Loss .........         0.000         0.000 
  Infiltration Loss ........         0.030         4.063 
  Surface Runoff ...........         0.024         3.256 
  Final Surface Storage ....         0.008         1.074 
  Continuity Error (%) .....        -0.040 
   
   
  **************************        Volume        Volume 
  Flow Routing Continuity        hectare-m      10^6 ltr 
  **************************     ---------     --------- 
  Dry Weather Inflow .......         0.000         0.000 
  Wet Weather Inflow .......         0.024         0.244 
  Groundwater Inflow .......         0.000         0.000 
  RDII Inflow ..............         0.000         0.000 
  External Inflow ..........         0.000         0.000 
  External Outflow .........         0.023         0.235 
  Internal Outflow .........         0.000         0.000 
  Storage Losses ...........         0.000         0.000 
  Initial Stored Volume ....         0.000         0.000 
  Final Stored Volume ......         0.001         0.009 
  Continuity Error (%) .....         0.142 
   
   
  ************************* 
  Highest Continuity Errors 
  ************************* 
  Node Sant_Sebastia (1.01%) 
   
   
  ******************************** 
  Highest Flow Instability Indexes 
  ******************************** 
  All links are stable. 
   
   
  ************************* 
  Routing Time Step Summary 
  ************************* 
  Minimum Time Step           :     1.00 sec 
  Average Time Step           :     1.00 sec 
  Maximum Time Step           :     1.00 sec 
  Percent in Steady State     :     0.00 
  Average Iterations per Step :     2.00 
   
   
  *************************** 
  Subcatchment Runoff Summary 
  *************************** 
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  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
                          Total    Total    Total    Total    Total       Total     Peak  Runoff 
                         Precip    Runon     Evap    Infil   Runoff      Runoff   Runoff   Coeff 
  Subcatchment               mm       mm       mm       mm       mm    10^6 ltr      LPS 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
  01_Sant_Sebastia        8.390    0.000    0.000    3.655    3.794       0.035    2.433   0.452 
  02_les_Delicies_01      8.390    0.000    0.000    3.655    3.792       0.032    2.090   0.452 
  03_Pirineu              8.390    0.000    0.000    3.655    3.791       0.024    1.536   0.452 
  04_Empori               8.390    0.000    0.000    3.655    3.791       0.019    1.226   0.452 
  05_Albera               8.390    0.000    0.000    3.655    3.792       0.011    0.737   0.452 
  06_les_Delicies_02      8.390    0.000    0.000    3.655    3.793       0.007    0.497   0.452 
  07_Rentat_cotxes        8.390    0.000    0.000    3.655    3.795       0.008    0.610   0.452 
  Joncar                  8.390    0.000    0.000    4.447    2.753       0.106    6.066   0.328 
  -------------------------------------------------------------------------------------------- 
  System                  8.390    0.000    0.000    4.063    3.256       0.244   14.748   0.388 
   
   
  ****************** 
  Node Depth Summary 
  ****************** 
   
  --------------------------------------------------------------------- 
                                 Average  Maximum  Maximum  Time of Max 
                                   Depth    Depth      HGL   Occurrence 
  Node                 Type       Meters   Meters   Meters  days hr:min 
  --------------------------------------------------------------------- 
  Albera               JUNCTION     0.00     0.00     3.89     0  03:43 
  Empori               JUNCTION     0.00     0.00     3.86     0  03:49 
  Pirineu              JUNCTION     0.00     0.00     3.73     0  03:52 
  Delicies             JUNCTION     0.00     0.00     3.47     0  03:54 
  Sant_Sebastia        JUNCTION     0.45     0.50     1.90     0  03:48 
  Joncar_aux2          JUNCTION     0.02     0.07     2.07     0  04:03 
  Joncar_aux1          JUNCTION     0.02     0.07     2.09     0  04:00 
  Connexio_pluvials    OUTFALL      0.02     0.07     1.92     0  04:03 
  Residuals            OUTFALL      0.00     0.00     1.85     0  00:00 
  DSS_Marinada         STORAGE      0.24     0.73     0.70     0  07:48 
  Pluvials             STORAGE      0.00     0.00    -0.03     0  00:00 
   
   
  ******************* 
  Node Inflow Summary 
  ******************* 
   
  ------------------------------------------------------------------------------------- 
                                  Maximum  Maximum                  Lateral       Total 
                                  Lateral    Total  Time of Max      Inflow      Inflow 
                                   Inflow   Inflow   Occurrence      Volume      Volume 
  Node                 Type           LPS      LPS  days hr:min    10^6 ltr    10^6 ltr 
  ------------------------------------------------------------------------------------- 
  Albera               JUNCTION      0.74     0.74     0  03:40       0.011       0.011 
  Empori               JUNCTION      1.23     1.94     0  03:42       0.019       0.030 
  Pirineu              JUNCTION      1.54     3.42     0  03:47       0.024       0.055 
  Delicies             JUNCTION      2.59     5.87     0  03:49       0.039       0.094 
  Sant_Sebastia        JUNCTION      3.04     8.57     0  03:48       0.043       0.137 
  Joncar_aux2          JUNCTION      0.00     6.06     0  04:00       0.000       0.106 
  Joncar_aux1          JUNCTION      6.07     6.07     0  04:00       0.106       0.106 
  Connexio_pluvials    OUTFALL       0.00     6.05     0  04:03       0.000       0.106 
  Residuals            OUTFALL       0.00     3.50     0  03:08       0.000       0.128 
  DSS_Marinada         STORAGE       0.00     8.57     0  03:48       0.000       0.136 
  Pluvials             STORAGE       0.00     0.00     0  00:00       0.000       0.000 
   
   
  ********************** 
  Node Surcharge Summary 
  ********************** 
   
  No nodes were surcharged. 
   
   
  ********************* 
  Node Flooding Summary 
  ********************* 
   
  No nodes were flooded. 
   
   
  ********************** 
  Storage Volume Summary 
  ********************** 
   
  -------------------------------------------------------------------------------------------- 
                         Average     Avg   E&I       Maximum     Max    Time of Max    Maximum 
                          Volume    Pcnt  Pcnt        Volume    Pcnt     Occurrence    Outflow 
  Storage Unit           1000 m3    Full  Loss       1000 m3    Full    days hr:min        LPS 
  -------------------------------------------------------------------------------------------- 
  DSS_Marinada             0.019      10     0         0.056      29       0  07:48       3.50 
  Pluvials                 0.000       0     0         0.000       0       0  00:00       0.00 



Projecte constructiu d’un dipòsit de regulació d’aigües pluvials a Sant Pere Pescador Annex 6 

 

67 

   
   
  *********************** 
  Outfall Loading Summary 
  *********************** 
   
  ----------------------------------------------------------- 
                        Flow       Avg.      Max.       Total 
                        Freq.      Flow      Flow      Volume 
  Outfall Node          Pcnt.       LPS       LPS    10^6 ltr 
  ----------------------------------------------------------- 
  Connexio_pluvials     64.44      1.90      6.05       0.106 
  Residuals             42.47      3.50      3.50       0.128 
  ----------------------------------------------------------- 
  System                53.46      5.40      9.55       0.235 
   
   
  ******************** 
  Link Flow Summary 
  ******************** 
   
  ----------------------------------------------------------------------------- 
                                 Maximum  Time of Max   Maximum    Max/    Max/ 
                                  |Flow|   Occurrence  Velocity    Full    Full 
  Link                 Type          LPS  days hr:min     m/sec    Flow   Depth 
  ----------------------------------------------------------------------------- 
  C_P01_P02            CONDUIT      0.72     0  03:43      0.00    0.00    0.03 
  C_P02_P03            CONDUIT      1.91     0  03:49      0.10    0.00    0.03 
  C_P03_P04            CONDUIT      3.40     0  03:52      0.15    0.00    0.04 
  C_P04_P05            CONDUIT      5.84     0  03:54      0.25    0.00    0.04 
  C_P05_DSS_Marinada   CONDUIT      8.57     0  03:48      0.10    0.01    0.54 
  Joncar_aux2_Pluv     CONDUIT      6.05     0  04:03      0.33    0.05    0.15 
  Joncar_aux1_2        CONDUIT      6.06     0  04:00      0.33    0.05    0.15 
  Bombament_pluvials   PUMP         0.00     0  00:00              0.00 
  Residuals            PUMP         3.50     0  03:08              1.00 
  Sobreeixidor         WEIR         0.00     0  00:00                      0.00 
   
   
  *************************** 
  Flow Classification Summary 
  *************************** 
   
  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
                      Adjusted    --- Fraction of Time in Flow Class ----   Avg.     Avg.   
                       /Actual         Up    Down  Sub   Sup   Up    Down   Froude   Flow   
  Conduit               Length    Dry  Dry   Dry   Crit  Crit  Crit  Crit   Number   Change 
  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  C_P01_P02               1.00   0.02  0.11  0.00  0.87  0.00  0.00  0.00     0.16   0.0000 
  C_P02_P03               1.00   0.01  0.00  0.00  0.98  0.00  0.00  0.00     0.35   0.0000 
  C_P03_P04               1.00   0.01  0.01  0.00  0.97  0.00  0.00  0.00     0.52   0.0000 
  C_P04_P05               1.00   0.01  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.99     0.90   0.0000 
  C_P05_DSS_Marinada      1.00   0.01  0.06  0.00  0.00  0.00  0.93  0.00     0.01   0.0000 
  Joncar_aux2_Pluv        1.00   0.02  0.00  0.00  0.98  0.00  0.00  0.00     0.34   0.0000 
  Joncar_aux1_2           1.00   0.01  0.00  0.00  0.99  0.00  0.00  0.00     0.35   0.0000 
   
   
  ************************* 
  Conduit Surcharge Summary 
  ************************* 
   
  No conduits were surcharged. 
   
   
  *************** 
  Pumping Summary 
  *************** 
   
  -------------------------------------------------------------------------------- 
                                      Max       Avg        Total     Power  % Time 
                        Percent      Flow      Flow       Volume     Usage    Off  
  Pump                 Utilized       LPS       LPS     10^6 ltr     Kw-hr   Curve 
  -------------------------------------------------------------------------------- 
  Bombament_pluvials       0.00      0.00      0.00        0.000      0.00    0.00 
  Residuals               42.47      3.50      3.50        0.128      0.49   49.39 
   
 
  Analysis begun on:  Wed Jun 27 12:47:25 2012 
  Analysis ended on:  Wed Jun 27 12:47:27 2012 
  Total elapsed time: 00:00:02
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Simulació per a pluja del dia 28 – 29 de gener de 2011: 
 
EPA STORM WATER MANAGEMENT MODEL - VERSION 5.0 (Build 5.0.018) 
  -------------------------------------------------------------- 
 
   
  ********************************************************* 
  NOTE: The summary statistics displayed in this report are 
  based on results found at every computational time step,   
  not just on results from each reporting time step. 
  ********************************************************* 
   
  **************** 
  Analysis Options 
  **************** 
  Flow Units ............... LPS 
  Process Models: 
    Rainfall/Runoff ........ YES 
    Snowmelt ............... NO 
    Groundwater ............ NO 
    Flow Routing ........... YES 
    Ponding Allowed ........ NO 
    Water Quality .......... NO 
  Infiltration Method ...... CURVE_NUMBER 
  Flow Routing Method ...... DYNWAVE 
  Starting Date ............ JUN-22-2012 00:00:00 
  Ending Date .............. JUN-22-2012 23:59:00 
  Antecedent Dry Days ...... 0.0 
  Report Time Step ......... 00:01:00 
  Wet Time Step ............ 00:10:00 
  Dry Time Step ............ 01:00:00 
  Routing Time Step ........ 1.00 sec 
   
  WARNING 02: maximum depth increased for Node Sant_Sebastia 
   
  ************* 
  Element Count 
  ************* 
  Number of rain gages ...... 1 
  Number of subcatchments ... 8 
  Number of nodes ........... 11 
  Number of links ........... 10 
  Number of pollutants ...... 0 
  Number of land uses ....... 0 
   
   
  **************** 
  Raingage Summary 
  **************** 
                                          Data        Recording 
  Name                Data Source         Type        Interval  
  ------------------------------------------------------------- 
  Sant_Pere           gener2011           INTENSITY    10 min. 
   
   
  ******************** 
  Subcatchment Summary 
  ******************** 
  Name                      Area     Width   %Imperv    %Slope    Rain Gage            Outlet           
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
  01_Sant_Sebastia          0.92    181.00     55.00    1.3000    Sant_Pere            Sant_Sebastia        
  02_les_Delicies_01        0.85    156.00     55.00    0.5000    Sant_Pere            Delicies             
  03_Pirineu                0.64    115.00     55.00    0.4000    Sant_Pere            Pirineu              
  04_Empori                 0.51    107.00     55.00    0.3000    Sant_Pere            Empori               
  05_Albera                 0.29     85.00     55.00    0.3000    Sant_Pere            Albera               
  06_les_Delicies_02        0.19     61.00     55.00    0.4000    Sant_Pere            Delicies             
  07_Rentat_cotxes          0.22     86.00     55.00    1.1000    Sant_Pere            Sant_Sebastia        
  Joncar                    3.86    415.00     40.00    0.1500    Sant_Pere            Joncar_aux1          
   
   
  ************ 
  Node Summary 
  ************ 
                                          Invert      Max.    Ponded    External 
  Name                Type                 Elev.     Depth      Area    Inflow   
  ------------------------------------------------------------------------------ 
  Albera              JUNCTION              3.89      0.10       0.0 
  Empori              JUNCTION              3.86      0.10       0.0 
  Pirineu             JUNCTION              3.73      0.10       0.0 
  Delicies            JUNCTION              3.47      0.10       0.0 
  Sant_Sebastia       JUNCTION              1.40      1.58       0.0 
  Joncar_aux2         JUNCTION              2.00      1.50       0.0 
  Joncar_aux1         JUNCTION              2.02      1.50       0.0 
  Connexio_pluvials   OUTFALL               1.85      0.50       0.0 
  Residuals           OUTFALL               1.85      0.00       0.0 
  DSS_Marinada        STORAGE              -0.03      2.50       0.0 
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  Pluvials            STORAGE              -0.03      2.50       0.0 
   
   
  ************ 
  Link Summary 
  ************ 
  Name            From Node       To Node         Type            Length    %Slope Roughness 
  ------------------------------------------------------------------------------------------ 
  C_P01_P02       Albera          Empori          CONDUIT           25.0    0.1200    0.0200 
  C_P02_P03       Empori          Pirineu         CONDUIT           55.3    0.2353    0.0200 
  C_P03_P04       Pirineu         Delicies        CONDUIT           55.1    0.4720    0.0200 
  C_P04_P05       Delicies        Sant_Sebastia   CONDUIT           56.9    1.0370    0.0200 
  C_P05_DSS_MarinadaDSS_Marinada    Sant_Sebastia   CONDUIT           10.0    4.7052    0.0200 
  Joncar_aux2_PluvJoncar_aux2     Connexio_pluvialsCONDUIT          100.0    0.1500    0.0200 
  Joncar_aux1_2   Joncar_aux1     Joncar_aux2     CONDUIT           10.0    0.1500    0.0200 
  Bombament_pluvialsPluvials        Joncar_aux2     TYPE2 PUMP   
  Residuals       DSS_Marinada    Residuals       TYPE2 PUMP   
  Sobreeixidor    DSS_Marinada    Pluvials        WEIR         
   
   
  ********************* 
  Cross Section Summary 
  ********************* 
                                        Full     Full     Hyd.     Max.   No. of     Full 
  Conduit          Shape               Depth     Area     Rad.    Width  Barrels     Flow 
  --------------------------------------------------------------------------------------- 
  C_P01_P02        RECT_OPEN            0.10     0.60     0.10     6.00     1      438.13 
  C_P02_P03        RECT_OPEN            0.10     0.60     0.10     6.00     1      613.46 
  C_P03_P04        RECT_OPEN            0.10     0.60     0.10     6.00     1      868.90 
  C_P04_P05        RECT_OPEN            0.10     0.60     0.10     6.00     1     1287.95 
  C_P05_DSS_Marinada CIRCULAR             0.45     0.16     0.11     0.45     1      812.62 
  Joncar_aux2_Pluv CIRCULAR             0.50     0.20     0.12     0.50     1      126.75 
  Joncar_aux1_2    CIRCULAR             0.50     0.20     0.12     0.50     1      126.75 
   
   
   
  **************************        Volume         Depth 
  Runoff Quantity Continuity     hectare-m            mm 
  **************************     ---------       ------- 
  Total Precipitation ......         0.066         8.833 
  Evaporation Loss .........         0.000         0.000 
  Infiltration Loss ........         0.032         4.260 
  Surface Runoff ...........         0.026         3.470 
  Final Surface Storage ....         0.008         1.110 
  Continuity Error (%) .....        -0.076 
   
   
  **************************        Volume        Volume 
  Flow Routing Continuity        hectare-m      10^6 ltr 
  **************************     ---------     --------- 
  Dry Weather Inflow .......         0.000         0.000 
  Wet Weather Inflow .......         0.026         0.260 
  Groundwater Inflow .......         0.000         0.000 
  RDII Inflow ..............         0.000         0.000 
  External Inflow ..........         0.000         0.000 
  External Outflow .........         0.025         0.248 
  Internal Outflow .........         0.000         0.000 
  Storage Losses ...........         0.000         0.000 
  Initial Stored Volume ....         0.000         0.000 
  Final Stored Volume ......         0.001         0.011 
  Continuity Error (%) .....         0.188 
   
   
  ******************************** 
  Highest Flow Instability Indexes 
  ******************************** 
  All links are stable. 
   
   
  ************************* 
  Routing Time Step Summary 
  ************************* 
  Minimum Time Step           :     1.00 sec 
  Average Time Step           :     1.00 sec 
  Maximum Time Step           :     1.00 sec 
  Percent in Steady State     :     0.00 
  Average Iterations per Step :     2.00 
   
   
  *************************** 
  Subcatchment Runoff Summary 
  *************************** 
   
  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
                          Total    Total    Total    Total    Total       Total     Peak  Runoff 
                         Precip    Runon     Evap    Infil   Runoff      Runoff   Runoff   Coeff 
  Subcatchment               mm       mm       mm       mm       mm    10^6 ltr      LPS 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  01_Sant_Sebastia        8.833    0.000    0.000    3.841    4.043       0.037    3.695   0.458 
  02_les_Delicies_01      8.833    0.000    0.000    3.841    4.040       0.034    3.390   0.457 
  03_Pirineu              8.833    0.000    0.000    3.841    4.039       0.026    2.546   0.457 
  04_Empori               8.833    0.000    0.000    3.841    4.039       0.021    2.029   0.457 
  05_Albera               8.833    0.000    0.000    3.841    4.041       0.012    1.160   0.458 
  06_les_Delicies_02      8.833    0.000    0.000    3.841    4.043       0.008    0.762   0.458 
  07_Rentat_cotxes        8.833    0.000    0.000    3.841    4.046       0.009    0.887   0.458 
  Joncar                  8.833    0.000    0.000    4.653    2.934       0.113   10.833   0.332 
  -------------------------------------------------------------------------------------------- 
  System                  8.833    0.000    0.000    4.260    3.470       0.260   25.303   0.393 
   
   
  ****************** 
  Node Depth Summary 
  ****************** 
   
  --------------------------------------------------------------------- 
                                 Average  Maximum  Maximum  Time of Max 
                                   Depth    Depth      HGL   Occurrence 
  Node                 Type       Meters   Meters   Meters  days hr:min 
  --------------------------------------------------------------------- 
  Albera               JUNCTION     0.00     0.00     3.89     0  03:40 
  Empori               JUNCTION     0.00     0.00     3.86     0  03:42 
  Pirineu              JUNCTION     0.00     0.00     3.73     0  03:42 
  Delicies             JUNCTION     0.00     0.01     3.48     0  03:42 
  Sant_Sebastia        JUNCTION     0.45     0.52     1.92     0  03:40 
  Joncar_aux2          JUNCTION     0.02     0.10     2.10     0  05:43 
  Joncar_aux1          JUNCTION     0.02     0.10     2.11     0  03:40 
  Connexio_pluvials    OUTFALL      0.02     0.10     1.95     0  05:43 
  Residuals            OUTFALL      0.00     0.00     1.85     0  00:00 
  DSS_Marinada         STORAGE      0.33     1.02     0.99     0  05:27 
  Pluvials             STORAGE      0.21     0.30     0.27     0  05:40 
   
   
  ******************* 
  Node Inflow Summary 
  ******************* 
   
  ------------------------------------------------------------------------------------- 
                                  Maximum  Maximum                  Lateral       Total 
                                  Lateral    Total  Time of Max      Inflow      Inflow 
                                   Inflow   Inflow   Occurrence      Volume      Volume 
  Node                 Type           LPS      LPS  days hr:min    10^6 ltr    10^6 ltr 
  ------------------------------------------------------------------------------------- 
  Albera               JUNCTION      1.16     1.16     0  03:40       0.012       0.012 
  Empori               JUNCTION      2.03     3.18     0  03:40       0.021       0.032 
  Pirineu              JUNCTION      2.55     5.71     0  03:40       0.026       0.058 
  Delicies             JUNCTION      4.15     9.82     0  03:40       0.042       0.100 
  Sant_Sebastia        JUNCTION      4.58    14.33     0  03:40       0.046       0.146 
  Joncar_aux2          JUNCTION      0.00    13.87     0  05:40       0.000       0.115 
  Joncar_aux1          JUNCTION     10.83    10.83     0  03:40       0.113       0.113 
  Connexio_pluvials    OUTFALL       0.00    12.02     0  05:43       0.000       0.115 
  Residuals            OUTFALL       0.00     3.50     0  02:36       0.000       0.133 
  DSS_Marinada         STORAGE       0.00    14.33     0  03:40       0.000       0.145 
  Pluvials             STORAGE       0.00     1.93     0  05:27       0.000       0.005 
   
   
  ********************** 
  Node Surcharge Summary 
  ********************** 
   
  No nodes were surcharged. 
   
   
  ********************* 
  Node Flooding Summary 
  ********************* 
   
  No nodes were flooded. 
   
   
  ********************** 
  Storage Volume Summary 
  ********************** 
   
  -------------------------------------------------------------------------------------------- 
                         Average     Avg   E&I       Maximum     Max    Time of Max    Maximum 
                          Volume    Pcnt  Pcnt        Volume    Pcnt     Occurrence    Outflow 
  Storage Unit           1000 m3    Full  Loss       1000 m3    Full    days hr:min        LPS 
  -------------------------------------------------------------------------------------------- 
  DSS_Marinada             0.026      13     0         0.079      41       0  05:27       5.43 
  Pluvials                 0.002       8     0         0.003      12       0  05:40      10.00 
   
   
  *********************** 
  Outfall Loading Summary 
  *********************** 
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  ----------------------------------------------------------- 
                        Flow       Avg.      Max.       Total 
                        Freq.      Flow      Flow      Volume 
  Outfall Node          Pcnt.       LPS       LPS    10^6 ltr 
  ----------------------------------------------------------- 
  Connexio_pluvials     54.43      2.45     12.02       0.115 
  Residuals             43.90      3.50      3.50       0.133 
  ----------------------------------------------------------- 
  System                49.17      5.95     15.52       0.248 
   
   
  ******************** 
  Link Flow Summary 
  ******************** 
   
  ----------------------------------------------------------------------------- 
                                 Maximum  Time of Max   Maximum    Max/    Max/ 
                                  |Flow|   Occurrence  Velocity    Full    Full 
  Link                 Type          LPS  days hr:min     m/sec    Flow   Depth 
  ----------------------------------------------------------------------------- 
  C_P01_P02            CONDUIT      1.16     0  03:40      0.06    0.00    0.03 
  C_P02_P03            CONDUIT      3.17     0  03:42      0.12    0.01    0.05 
  C_P03_P04            CONDUIT      5.68     0  03:42      0.19    0.01    0.05 
  C_P04_P05            CONDUIT      9.78     0  03:42      0.31    0.01    0.05 
  C_P05_DSS_Marinada   CONDUIT     14.33     0  03:40      0.16    0.02    0.55 
  Joncar_aux2_Pluv     CONDUIT     12.02     0  05:43      0.41    0.09    0.21 
  Joncar_aux1_2        CONDUIT     10.83     0  03:40      0.40    0.09    0.20 
  Bombament_pluvials   PUMP        10.00     0  05:40              0.25 
  Residuals            PUMP         3.50     0  02:36              1.00 
  Sobreeixidor         WEIR         1.93     0  05:27                      0.02 
   
   
  *************************** 
  Flow Classification Summary 
  *************************** 
   
  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
                      Adjusted    --- Fraction of Time in Flow Class ----   Avg.     Avg.   
                       /Actual         Up    Down  Sub   Sup   Up    Down   Froude   Flow   
  Conduit               Length    Dry  Dry   Dry   Crit  Crit  Crit  Crit   Number   Change 
  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  C_P01_P02               1.00   0.03  0.17  0.00  0.80  0.00  0.00  0.00     0.15   0.0000 
  C_P02_P03               1.00   0.01  0.02  0.00  0.97  0.00  0.00  0.00     0.33   0.0000 
  C_P03_P04               1.00   0.01  0.02  0.00  0.97  0.00  0.00  0.00     0.48   0.0000 
  C_P04_P05               1.00   0.01  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.99     0.84   0.0000 
  C_P05_DSS_Marinada      1.00   0.01  0.06  0.00  0.00  0.00  0.93  0.00     0.01   0.0000 
  Joncar_aux2_Pluv        1.00   0.01  0.00  0.00  0.99  0.00  0.00  0.00     0.31   0.0000 
  Joncar_aux1_2           1.00   0.01  0.00  0.00  0.99  0.00  0.00  0.00     0.33   0.0000 
   
   
  ************************* 
  Conduit Surcharge Summary 
  ************************* 
   
  No conduits were surcharged. 
   
   
  *************** 
  Pumping Summary 
  *************** 
   
  -------------------------------------------------------------------------------- 
                                      Max       Avg        Total     Power  % Time 
                        Percent      Flow      Flow       Volume     Usage    Off  
  Pump                 Utilized       LPS       LPS     10^6 ltr     Kw-hr   Curve 
  -------------------------------------------------------------------------------- 
  Bombament_pluvials       0.24     10.00     10.00        0.002      0.01    0.00 
  Residuals               43.90      3.50      3.50        0.133      0.44   66.23 
   
 
  Analysis begun on:  Wed Jun 27 12:44:45 2012 
  Analysis ended on:  Wed Jun 27 12:44:47 2012 
  Total elapsed time: 00:00:02 
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ANNEX 3: PLÀNOLS DELIMITACIÓ CONQUES 

 
En aquest apartat es mostren els plànols de delimitació de conques i subconques d’aigües 
pluvials i d’aigües residuals. 

 













ANNEX NÚMERO 7. CÀLCULS ESTRUCTURALS 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

En aquest annex es realitzen els càlculs estructurals del dipòsit de laminació del sistema de 

drenatge del carrer Sant Sebastià de Sant Pere Pescador. 

 

2. NORMATIVA APLICADA 
 

L’estructura s’ha dimensionat segons el que es disposa en:  

- El RD 1247/2008 de 18 de juliol, per el que s’aprova la Instrucció de Formigó 

Estructural (EHE-08). 

- El RD 314/2006 de 17 de març, pel que s’aprova el Código Técnico de la Edificació i 

els seus documents bàsics.  

 

3. DEFINICIÓ DE L’ESTRUCTURA  
 

El dipòsit està format per una estructura de plaques (parets i soleres) de formigó.  A 

continuació, es descriuen les plaques i la solera a construir. L’estructura es dissenya de formigó 

armat HA-30/B/20/IV+Qa de 30N/mm² de resistència característica, de consistència tova, mida 

màxima de l’àrid de 20 mm i ambient classe IV+Qa. A continuació es descriuen les plaques: 

 

• Solera 1: solera de fonamentació de 22 m de llargada per 5 m d’amplada i 0,40 m de 

gruix. 

• Paret 1: paret de 22 m d’amplada per 2.5 m d’altura i 0,30 m de gruix que arrenca de la 

solera 1 i tanca el dipòsit en la direcció x. 

• Paret 2: paret de 22 m d’amplada per 2.5 m d’altura i 0,30 m de gruix que arrenca de la 

solera 1 i tanca el dipòsit en la direcció x. 

• Paret 3: paret de 5 m d’amplada per 2.5 m d’altura i 0,30 m de gruix que arrenca de la 

solera 1 i tanca el dipòsit en la direcció y. 

• Paret 4: paret de 5 m d’amplada per 2.5 m d’altura i 0,30 m de gruix que arrenca de la 

solera 1 i tanca el dipòsit en la direcció y. 

• Paret 5: paret interior de tancament del recinte de les bombes de 5 m d’amplada per 

2.5 m d’altura i 0,25 m de gruix que arrenca de la solera 1. 

• Paret 6: paret deflectora de 5 m d’amplada per 1.45 m d’altura i 0.25 m de gruix que es 

recolza en les parets 2 i 3. 
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4. COMPROVACIÓ A FLOTACIÓ 
 

Es determina que el nivell piezomètric del nivell freàtic s’estabilitza a una profunditat de -2,80 m 

(cota relativa a la cota de terreny:0,00). La cota relativa de fonamentació de la llosa respecte el 

terreny és la -3.43 m per la qual cosa es considera necessari comprovar el comportament de 

l’estructura respecte a la flotació que provocaria  l’empenta de l’aigua del freàtic.  

 

Pel que fa a la posició del nivell freàtic es defineixen dues hipòtesis de càlcul, una amb el 

dipòsit ple i l’altre en buit. La hipòtesis 1, correspon al dipòsit totalment buit (h1) i la hipòtesis 2 

correspon el dipòsit amb tot el volum de retenció ple.  

 

La cota de fonamentació de la llosa del dipòsit és la +48,20 m. Cada metre de columna d’aigua 

equival a 1 T/m
2
. La subpressió que provoca el nivell freàtic a la llosa es determina amb 

l’expressió de la següent equació: 

 

Subpresssió en kN = γ * a * b * (h1 – h0) * δ  on: 

 

a * b = superfície fons dipòsit 

h1 = profunditat fonamentació 

h0 = profunditat capa freàtica 

δ = pes específic de l’aigua 10 kN/m3 

γ  = coeficient de seguretat 1.2 

 

 

 

Per que no floti el pes del dipòsit buit (P) ha de ser més gran que la supressió. 

  

γ coeficient de seguretat 1,2

h1 profunditat fonamentació 3,43 m

h0 profunditat capa freática 2,8 m

b1 amplada 5,4 m

a1 longitud 21,41 m

δ pes específic aigua 10 kN/m3

Subpressió 874,0 KN
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El Pes del dipòsit buit és de 2962 kN i per tant es verifica que l’estructura no flotarà. 

Càlcul Pes HA-30

Llosa 47,736 m3

parets llargues 32,7 m3

parts curtes 6,75 m3

parts interiors 1,9125 m3

1,3 m3

2,8125 m3

0,39375 m3

Volum total HA-30 93,60 m3

Pes específic HA-30 24 kN/m3

Total pes HA-30 2246,514 KN

Càlcul Pes plaques alveolars

Volum plaques alveolars HA-30 35,802

Pes específic plaques alveolars 20 kN/m3

Total pes plaques alveolars 716,04 KN

P Pes del dipòsit buit 2962,6 kN
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5.  CÀLCULS ESTRUCTURALS EN LES PLAQUES 
 

 

5.1. CÀRREGUES 

A continuació es descriuen les càrregues que s’han considerat pel càlcul de l’estructura. 

• Pes propi de l’estructura (γformigó = 24,5 kN/m3). 

• Empenta de les terres sobre les parets del pou (ץterres = 19kN/m³). S’utilitza l’empenta 

al repòs, constant a tota l’alçada i de valor 2/3·Krepòs·terres·Hmàx (sent H l’alçada 

de terres i K el coeficient d’empenta al repòs) + empenta aigua en zona freàtic (aigua 

= 10 kN/m3). 

• Pes plaques alveolars sobre estructura formigó armat (11,73 kN/m.l.) 

• Sobrecàrregues  (24.05 kN/m
2
) (9.05 kN/m2  terres (H:0.5m) +  10 KN/m2 vehicles + 5 

kN/m2 peatonal) 

• Mòdul de balast  ( segons annex geotècnic: 45.000,00 kN/m
3
) 

 

 

  

5.2. COMBINACIONS 

 Es determinen els esforços actuants a l’estructura en l’estat límit últim (ELU) i l’estat límit de 

servei (ELS) segons la normativa actual de formigó estructural (EHE). En la taula  següent es 

mostren els factor de majoració de les càrregues utilitzats en cada estat límit. 

 

 “Coeficients parcials de seguretat per les accions, aplicables para la avaluació de los Estats Límit Últims (EHE 08)”. 

 

TIPO DE ACCIÓN Situación persistente o transitoria Situación accidental 

 Efecto 
favorable 

Efecto desfavorable Efecto 
favorable 

Efecto 
desfavorable 

Permanente γG = 1,00 γG = 1,35 γG = 1,00 γG = 1,00 

Pretensado γP = 1,00 γP = 1,00 γP = 1,00 γP = 1,00 

Permanente de 
valor no constante 

γG* = 1,00 γG* = 1,50 γG* = 1,00 γG* = 1,00 

Variable γQ = 0,00 γQ = 1,50 γQ = 0,00 γQ = 1,00 

Accidental - - γA = 1,00 γA = 1,00 
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“Coeficients parcials de seguretat per les accions, aplicables para la avaluació de los Estats Límit Servei (EHE 08)”. 

 

TIPO DE ACCIÓN Efecto favorable Efecto desfavorable 

Permanente γG = 1,00 γG = 1,00 

Pretensado Armadura pretesa γP = 0,95 γP = 1,05 

 Armadura postesa γP = 0,90 γP = 1,10 

Permanente de valor no constante γG* = 1,00 γG* = 1,00 

Variable γQ = 0,00 γQ = 1,00 
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5.3. ESFORÇOS EN LES PLAQUES 

 

La determinació dels esforços en l’estructura s’ha realitzat amb un programa de càlcul 

d’estructures en 3D en el qual se l’hi introdueixen les accions i s’apliquen els coeficients de 

majoració corresponents. A partir de les accions majorades es realitzen diverses combinacions 

utilitzant la combinació més desfavorable pel càlcul de l’estructura. 

 

En els càlcul es modelitza l’estructura a dimensionar en 3D tal i com es mostra en la figura 

següent . 

 

 

 

 

Figura . Model en 3D de l’estructura a dimensionar. 

 

En la figura de la següent pàgina es mostra el criteri adoptat per als eixos locals de cada per 

cada casella de l’estructura. D’aquí s’obté que els moments flectors que provoquen tracció en 

la cara interior d’una placa prenen valors inferiors a 0 i els que provoquen tracció en la cara 

exterior prenen valors superiors a 0. 
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Figura . Eixos locals en les plaques. L’eix vermell representa l’eix local x, l’eix blanc representa 

l’eix local y i l’eix blau representa l’eix local z. 

 

 

En les figures següents es mostren els esforços actuants a l’estructura calculats amb el 

programa, placa per placa per la combinació d’accions més desfavorable en estat límit últim. 
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i) Esforços actuants en la solera  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura . Moment flector en la solera  en la direcció x (M11). El moment mínim en aquesta 

direcció és de -11 kN·m/m i el moment màxim és de 33 kN·m/m. 

 

Figura . Moments flectors en la solera  en la direcció y (M22). El moment mínim en aquesta 

direcció és de -25 kN·m/m i el moment màxim és de 90  kNm/m. 
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Figura . Esforços tallants en la solera  en la direcció x (V13). El tallant mínim en aquesta 

direcció és de  –60,0 kN/m i el tallant màxim és de +60, kN/m. 

 

Figura . Esforços tallants en la solera  en la direcció y (V23). El tallant mínim en aquesta 

direcció és de –100 kN/m i el tallant màxim és de 100 kN/m. 
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ii) Esforços en la paret 1 i 2 (parets llargues) 

  

 

Figura . Moments flectors en la paret 1 en la direcció x (M11). El moment mínim en aquesta 

direcció és de -12,0 kN·m/m i el moment màxim és de 50,0 kN·m/m. 

 

 

Figura . Moments flectors en la paret 1 en la direcció z (M22). El moment mínim en aquesta 

direcció és de –0 kN·m/m i el moment màxim és de 90 kN·m/m. 

 

Figura . Esforços tallants en la paret 1 en la direcció x (V13). El tallant mínim en aquesta 

direcció és de -65,0 kN/m i el tallant màxim és de 65,0  kN/m. 
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Figura . Esforços tallants en la paret 1 en la direcció z (V23). El tallant mínim en aquesta 

direcció és de 0 kN/m i el tallant màxim és de 80  kN/m. 
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iii) Esforços en la paret 3  (parets curta al costat zona bombes) 

 

  

 

Figura . Moments flectors en la paret 3 en la direcció y (M11). El moment mínim en aquesta 

direcció és de   -20,0 kN·m/m i el moment màxim és de 26 kN·m/m. 

 

 

Figura . Moments flectors en la paret 3 en la direcció x (M22). El moment mínim en aquesta 

direcció és de -1 kN·m/m i el moment màxim és de 40 kN·m/m. 
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Figura . Esforços tallants en la paret 3 en la direcció y (V13). El tallant mínim en aquesta 

direcció és de -6 kN/m i el màxim és de 50  kN/m. 

 

 

Figura . Esforços tallants en la paret 3 en la direcció z (V23). El tallant mínim en aquesta 

direcció és de -16kN/m i el màxim és de 60 kN/m. 
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iv) Esforços en la paret 4  (parets curta entrada col.lector) 

 

  

 

Figura . Moments flectors en la paret 3 en la direcció y (M11). El moment mínim en aquesta 

direcció és de   -15 kN·m/m i el moment màxim és de 55 kN·m/m. 

 

 

Figura . Moments flectors en la paret 3 en la direcció x (M22). El moment mínim en aquesta 

direcció és de -1 kN·m/m i el moment màxim és de 30 kN·m/m. 
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Figura . Esforços tallants en la paret 3 en la direcció y (V13). El tallant mínim en aquesta 

direcció és de -80 kN/m i el màxim és de 80 kN/m. 

 

 

 

Figura . Esforços tallants en la paret 3 en la direcció z (V23). El tallant mínim en aquesta 

direcció és de -15 kN/m i el màxim és de 60 kN/m. 
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v) Esforços en la paret 5   

 

Figura . Moments flectors en la paret 3 en la direcció y (M11). El moment mínim en aquesta 

direcció és de   -1 kN·m/m i el moment màxim és de 5 kN·m/m. 

 

Figura . Moments flectors en la paret 3 en la direcció x (M22). El moment mínim en aquesta 

direcció és de -1 kN·m/m i el moment màxim és de 1 kN·m/m. 
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Figura . Esforços tallants en la paret 3 en la direcció y (V13). El tallant mínim en aquesta 

direcció és de -6 kN/m i el màxim és de 6 kN/m. 

 

Figura . Esforços tallants en la paret 3 en la direcció z (V23). El tallant mínim en aquesta 

direcció és de -4 kN/m i el màxim és de 1 kN/m. 
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vi) sforços en la paret 6   

 

Figura . Moments flectors en la paret 3 en la direcció y (M11). El moment mínim en aquesta 

direcció és de   -3 kN·m/m i el moment màxim és de 8 kN·m/m. 

 

 

Figura . Moments flectors en la paret 3 en la direcció x (M22). El moment mínim en aquesta 

direcció és de -1 kN·m/m i el moment màxim és de 1 kN·m/m. 
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Figura . Esforços tallants en la paret 3 en la direcció y (V13). El tallant mínim en aquesta 

direcció és de -10 kN/m i el màxim és de 10 kN/m. 

 

 

Figura . Esforços tallants en la paret 3 en la direcció z (V23). El tallant mínim en aquesta 

direcció és de -3 kN/m i el màxim és de 1 kN/m. 
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Resum 

 

En la taula següent es mostra un resum dels esforços màxims en l’estructura formada per 

plaques. 

 

 

Taula . Resum dels esforços en l’estructura. 

 

  

Mín. Max Mín. Max Mín. Max Mín. Max

Solera -11 33 -25 90 -60 60 -100 100

Paret 1 -12 50 0 90 -65 65 0 80

Paret 2 -12 50 0 90 -65 65 0 80

Paret 3 -20 26 -1 40 -6 50 -16 60

Paret 4 -15 55 -1 30 -80 80 -15 60

Paret 5 -1 5 -1 1 -6 6 -4 1

Paret 6 -3 8 -1 1 -10 10 -3 1

Placa

Estat Límit Últim

Moments flectors (kN*m/m) Esforços tallants (kN/m)

M11 M22 V13 V23
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6. DETERMINACIÓ DE LES ARMADURES 
 

A partir dels esforços calculats en l’apartat 4 es determina l’armadura en les plaques. En els 

punts on l’armadura no és suficient, ja sigui per moment flector o per esforç tallant, cal col·locar 

armadures de reforç. Un cop s’ha determinat l’armadura, es realitza la comprovació a estat límit 

de fissuració i si cal es reforça l’armadura perquè compleixi amb les necessitats a fissuració. 

 

 Armadures en les plaques 

 

En la taula següent es mostren els esforços que pot resistir una placa en estat límit últim en 

funció del gruix d’aquesta, l’armadura que se li col·loca per metre lineal de paret i el 

recobriment de formigó per sobre de l’armadura.  

 

Taula . Esforços màxims a nivell de secció en estat límit últim. 

 

f_ck (N/mm2) = 30 h (m) = 0,300 h (m) = 0,400 h (m) = 0,500
b (m) = 1,00 As_min = 5,750 As_min = 7,667 As_min = 9,583

r (mm) = 45
As Md, màx Vd, màx Md, màx Vd, màx Md, màx Vd, màx

(cm2 per ml) (kN·m) (kN) (kN·m) (kN) (kN·m) (kN)

4 φφφφ 12 4,52 47,81 99,71 67,49 115,71 87,16 129,90

5 φ 12 5,65 59,40 107,41 83,99 124,65 108,58 139,93

6,66 φ 12 7,53 78,32 118,18 111,07 137,15 143,82 153,96

7 φ 12 7,92 82,14 120,16 116,57 139,44 150,99 156,53

8 φ 12 9,05 93,29 125,63 132,63 145,79 171,98 163,66

9 φ 12 10,18 104,29 130,66 148,55 151,63 192,82 170,21
10 φ 12 11,31 115,15 135,33 164,33 157,05 213,51 176,30

4 φφφφ 16 8,04 82,69 120,37 117,66 139,81 152,63 157,03

5 φ 16 10,05 102,20 129,67 145,92 150,61 189,63 169,16

6,666 φ 16 13,40 133,69 142,71 191,97 165,76 250,25 186,18

7 φ 16 14,07 139,85 145,06 201,05 168,49 262,25 189,23
8 φ 16 16,08 157,98 151,66 227,92 176,15 297,87 197,85
9 φ 16 18,10 175,65 157,73 254,33 183,21 333,02 205,77

10 φ 16 20,11 192,85 163,37 280,28 189,76 367,72 213,12

4 φφφφ 20 12,57 124,85 139,20 179,50 161,82 234,14 181,84
5 φ 20 15,71 153,25 149,94 221,55 174,31 289,86 195,88

6,66 φ 20 20,92 197,89 164,98 288,87 191,79 379,86 215,52

7 φ 20 21,99 206,65 167,74 302,28 195,00 397,91 219,13

8 φ 20 25,13 231,66 175,37 340,95 203,88 450,24 229,10

9 φ 20 28,27 255,54 182,40 378,49 212,04 501,44 238,28
10 φ 20 31,42 278,29 188,92 414,90 219,62 551,52 246,79

4 φφφφ 25 19,63 185,02 160,81 270,40 187,16 355,78 210,45
5 φ 25 24,54 224,39 173,23 331,12 201,61 437,84 226,70

6,666 φ 25 32,72 283,86 190,66 426,15 221,89 568,44 249,51
7 φ 25 34,36 294,86 193,79 444,28 225,54 593,70 253,61
8 φ 25 39,27 325,97 202,61 496,73 235,81 667,50 265,15
9 φ 25 44,18 354,32 210,72 546,43 245,25 738,54 275,77

10 φ 25 49,09 379,92 217,38 593,37 254,01 806,83 285,63
NOTES: No es té en compte l'efecte favorable de l'esforç axial

El tallant és el màxim resistent sense col·locar armadura de tallant

ESFORÇOS MÀXIMS A NIVELL SECCIÓ EN ESTAT LÍMIT ÚLTIM
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Gruix

(cm) Ø (mm) d (cm) Ø (mm) d (cm) Ø (mm) d (cm) Ø (mm) d (cm)

solera 40 16 25 16 25 16 25 16 25

paret 1 30 16 25 16 25 16 25 16 25

paret 2 30 16 25 16 25 16 25 16 25

paret 3 30 16 25 16 25 16 25 16 25

paret 4 30 16 25 16 25 16 25 16 25

paret 5 25 12 25 12 25 12 25 12 25

paret 6 25 12 25 12 25 12 25 12 25

Armadura 1 Armadura 2 Armadura 3 Armadura 4
Placa

En la taula  es mostren les armadures per a cada placa i la disposició corresponent es mostra 

en el plànols del present projecte. En la figura  es mostra la designació de cada armadura. 

 

 

 

Figura . Designació de les armadures. 

 

En soleres i lloses, l’armadura 1 és l’armadura en la cara exterior en la direcció x, l’armadura 2 

és l’armadura en la cara exterior en la direcció y, l’armadura 3 és l’armadura en la cara interior 

en la direcció x i l’armadura 4 és l’armadura en la cara interior en la direcció y. 

En parets, l’armadura 1 és l’armadura en la cara exterior en la direcció x o y, l’armadura 2 és 

l’armadura en la cara exterior en la direcció z, l’armadura 3 és l’armadura en la cara interior en 

la direcció x o y i l’armadura 4 és l’armadura en la cara interior en la direcció z. 

A partir dels moments i tallants màxims l’armadura que es proposa instal·lar es la següent: 

 

 

Taula. Armadures corresponents a cada placa.  
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Reforços per moments i tallants màxims 

 

En les partes llargues (1 i 2) existeix un moment màxim en direcció “y” de 90 kN*m/ . L’esforç 

màxim de l’armat base (Ø16 cada 25 cm; As: 8.04 cm2) queda per sota del moment màxim i 

per tant es necessari instal.lar un armadura de reforç. 

 

Calculant la armadura a flexo-compressió es determina que la àrea d’armat mínima ha de ser 

de 10.55 cm2. Intercalant Ø12 cada 25 cm en l’armat base de Ø16 cada 25 cm comporta que 

l’Area total d’armat es de 12.56 cm2. (8.04+4.52 cm2) . 

 

 

 Comprovació a fissuració 

 

Un cop determinada l’armadura de les plaques i els reforços necessaris per a l’estat límit últim, 

es fa la comprovació de fissuració de  les plaques a estat límit de servei. Aquesta comprovació 

es realitza a partir del moment flector actuants en la placa en estat límit de servei. L’obertura de 

fissura que provoquen els esforços actuants en la placa, no poden superar els límits 

d’obertures de fissura que estableix la EHE. En la taula següent es mostren les obertures 

màximes admeses segons l’ambient de treball. 

 

Taula 49.2.4 EHE 2008 

 

 
Clase de exposición 

wmáx [mm] 

 Hormigón armado Hormigón pretensado 

I 0,4 0,2 

IIa, IIb, H 0,3 0,2 

IIIa, IIIb, IV, F 0,2  
Descompresión 

IIIc, Qa, Qb, Qc 0,1  

 
 

En aquest cas l’ambient de treball és el Qa, pel que la màxima obertura de fissura serà de 0,1 

mm. 
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En la taula següent es mostren els moments flectors i els esforços axials en l’estat límit de 

servei. 

 

Taula . Esforços actuants en les plaques en l’estat límit de servei. 

F11 F22

Mín. Max Mín. Max

Solera -9 25 -20 50 -55 -75

Paret 1 -8 20 -5 39 -60 -100

Paret 2 -8 20 -5 39 -60 -100

Paret 3 -12 15 -6 25 -20 -60

Paret 4 -10 20 -2 21 -55 -65

Estat Límit Servei

Placa

Moments flectors (kN*m/m)

Esforços compressió en moments 

ELS màxims (KN)

M11 M22
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A continuació es mostren els càlculs realitzats en la comprovació de les plaques a fissuració. 

 

 

 

Comprovació a fissuració a la solera en direcció  x. No cal reforç per fissuració.  

E.L. Fissuració Cas : Solera M11

Ambient w _màx

1 Exposició de classe  I 0,4 mm

2 Exposició de classe  IIa, IIb, H 0,3 mm

3 Exposició de classe  IIIa, IIIb, IV, F 0,2 mm

4 Exposició de classe  IIIc, Qa, Qb, Qc 0,1 mm

Ambient de treball: 4

f_yk = 500,00 N/mm2 γ_s = 1,15

f_ckj = 30,00 N/mm2 γ_c = 1,5

h = 40,00 <- cm ; mm -> 400 Es = 210000 N/mm2

b = 100,00 <- cm ; mm -> 1000 Ec = 28577 N/mm2

d = 31,00 <- cm ; mm -> 310 n = 7,35

d' = 9,00 <- cm ; mm -> 90

c = 4,50 <- cm ; mm -> 45 f_ ct,m  = 2,90 N/mm2

s = 25,00 <- cm ; mm -> 250 β = 1,7

φ = 16 mm k1 = 0,125 Flexió

Ac_ef = 1000,00 < cm2 ; mm2 > 100000 k2 = 0,5

As = 8,04 < cm2 ; mm2 > 804

As1 = 8,04 < cm2 ; mm2 > 804 σ_s = 67,06 N/mm2

As2 = 0,00 < cm2 ; mm2 > 0 σ_sr = 14,57 N/mm2

N_k = -55,00 kN Compressió

M_k = 25,00 kN·m

Flexió Composta

s_m  = 239,47 mm εεεε_sm  = 0,0003118

w_k = 0,1 mm  Ok ! w_màx = 0,1 mm
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Comprovació a fissuració a la solera en direcció y. Cal reforç per fissuració, es col·locaran 

reforços Ø12 cada 25 cm  intercalats amb l’armat base (Ø16 cada 25 cm) 

 

E.L. Fissuració Cas : Solera M22

Ambient w _màx

1 Exposició de classe  I 0,4 mm

2 Exposició de classe  IIa, IIb, H 0,3 mm

3 Exposició de classe  IIIa, IIIb, IV, F 0,2 mm

4 Exposició de classe  IIIc, Qa, Qb, Qc 0,1 mm

Ambient de treball: 4

f_yk = 500,00 N/mm2 γ_s = 1,15

f_ckj = 30,00 N/mm2 γ_c = 1,5

h = 40,00 <- cm ; mm -> 400 Es = 210000 N/mm2

b = 100,00 <- cm ; mm -> 1000 Ec = 28577 N/mm2

d = 31,00 <- cm ; mm -> 310 n = 7,35

d' = 9,00 <- cm ; mm -> 90

c = 4,50 <- cm ; mm -> 45 f_ ct,m  = 2,90 N/mm2

s = 12,50 <- cm ; mm -> 125 β = 1,7

φ = 16 mm k1 = 0,125 Flexió

Ac_ef = 1000,00 < cm2 ; mm2 > 100000 k2 = 0,5

As = 12,57 < cm2 ; mm2 > 1257

As1 = 12,57 < cm2 ; mm2 > 1257 σ_s = 104,17 N/mm2

As2 = 0,00 < cm2 ; mm2 > 0 σ_sr = 14,16 N/mm2

N_k = -75,00 kN Compressió

M_k = 50,00 kN·m

Flexió Composta

s_m  = 178,64 mm εεεε_sm  = 0,0004915

w_k = 0,1 mm  Ok ! w_màx = 0,1 mm
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Comprovació a fissuració a la paret 1,2 en direcció x. No cal reforç per fissuració. 

  

 

E.L. Fissuració CAS: Paret llarga M11

Ambient w _màx

1 Exposició de classe  I 0,4 mm

2 Exposició de classe  IIa, IIb, H 0,3 mm

3 Exposició de classe  IIIa, IIIb, IV, F 0,2 mm

4 Exposició de classe  IIIc, Qa, Qb, Qc 0,1 mm

Ambient de treball: 4

f_yk = 500,00 N/mm2 γ_s = 1,15

f_ckj = 30,00 N/mm2 γ_c = 1,5

h = 30,00 <- cm ; mm -> 300 Es = 210000 N/mm2

b = 100,00 <- cm ; mm -> 1000 Ec = 28577 N/mm2

d = 21,00 <- cm ; mm -> 210 n = 7,35

d' = 9,00 <- cm ; mm -> 90

c = 4,50 <- cm ; mm -> 45 f_ ct,m  = 2,90 N/mm2

s = 25,00 <- cm ; mm -> 250 β = 1,7

φ = 16 mm k1 = 0,125 Flexió

Ac_ef = 750,00 < cm2 ; mm2 > 75000 k2 = 0,5

As = 8,04 < cm2 ; mm2 > 804

As1 = 8,04 < cm2 ; mm2 > 804 σ_s = 79,53 N/mm2

As2 = 0,00 < cm2 ; mm2 > 0 σ_sr = 11,78 N/mm2

N_k = -60,00 kN Compressió

M_k = 20,00 kN·m

Flexió Composta

s_m  = 214,60 mm εεεε_sm  = 0,0003745

w_k = 0,1 mm  Ok ! w_màx = 0,1 mm
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Comprovació a fissuració a la paret 1,2 en direcció z En aquest cas els reforços que s’han 

instal.lat per ELU( Ø12 cada 25 cm  intercalats amb l’armat base (Ø16 cada 25 cm)també 

serviran per garantir la NO fissuració .   

  

 

E.L. Fissuració Cas: Paret llarga M22

Ambient w _màx

1 Exposició de classe  I 0,4 mm

2 Exposició de classe  IIa, IIb, H 0,3 mm

3 Exposició de classe  IIIa, IIIb, IV, F 0,2 mm

4 Exposició de classe  IIIc, Qa, Qb, Qc 0,1 mm

Ambient de treball: 4

f_yk = 500,00 N/mm2 γ_s = 1,15

f_ckj = 30,00 N/mm2 γ_c = 1,5

h = 30,00 <- cm ; mm -> 300 Es = 210000 N/mm2

b = 100,00 <- cm ; mm -> 1000 Ec = 28577 N/mm2

d = 21,00 <- cm ; mm -> 210 n = 7,35

d' = 9,00 <- cm ; mm -> 90

c = 4,50 <- cm ; mm -> 45 f_ ct,m  = 2,90 N/mm2

s = 12,50 <- cm ; mm -> 125 β = 1,7

φ = 16 mm k1 = 0,125 Flexió

Ac_ef = 750,00 < cm2 ; mm2 > 75000 k2 = 0,5

As = 12,56 < cm2 ; mm2 > 1256

As1 = 12,56 < cm2 ; mm2 > 1256 σ_s = 111,37 N/mm2

As2 = 0,00 < cm2 ; mm2 > 0 σ_sr = 10,70 N/mm2

N_k = -100,00 kN Compressió

M_k = 39,00 kN·m

Flexió Composta

s_m  = 162,77 mm εεεε_sm  = 0,0005279

w_k = 0,1 mm  Ok ! w_màx = 0,1 mm
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Comprovació a fissuració a la paret 3 en la direcció x. No cal reforç per fissuració. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.L. Fissuració Cas: Paret curta bomba M11

Ambient w _màx

1 Exposició de classe  I 0,4 mm

2 Exposició de classe  IIa, IIb, H 0,3 mm

3 Exposició de classe  IIIa, IIIb, IV, F 0,2 mm

4 Exposició de classe  IIIc, Qa, Qb, Qc 0,1 mm

Ambient de treball: 4

f_yk = 500,00 N/mm2 γ_s = 1,15

f_ckj = 30,00 N/mm2 γ_c = 1,5

h = 30,00 <- cm ; mm -> 300 Es = 210000 N/mm2

b = 100,00 <- cm ; mm -> 1000 Ec = 28577 N/mm2

d = 21,00 <- cm ; mm -> 210 n = 7,35

d' = 9,00 <- cm ; mm -> 90

c = 4,50 <- cm ; mm -> 45 f_ ct,m  = 2,90 N/mm2

s = 25,00 <- cm ; mm -> 250 β = 1,7

φ = 16 mm k1 = 0,125 Flexió

Ac_ef = 750,00 < cm2 ; mm2 > 75000 k2 = 0,5

As = 8,04 < cm2 ; mm2 > 804

As1 = 8,04 < cm2 ; mm2 > 804 σ_s = 79,29 N/mm2

As2 = 0,00 < cm2 ; mm2 > 0 σ_sr = 12,97 N/mm2

N_k = -20,00 kN Compressió

M_k = 15,00 kN·m

Flexió Composta

s_m  = 214,60 mm εεεε_sm  = 0,0003725

w_k = 0,1 mm  Ok ! w_màx = 0,1 mm
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Comprovació a fissuració a la paret 3 en la direcció y. No cal reforç per fissuració. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.L. Fissuració Cas : Paret curta bombes M22

Ambient w _màx

1 Exposició de classe  I 0,4 mm

2 Exposició de classe  IIa, IIb, H 0,3 mm

3 Exposició de classe  IIIa, IIIb, IV, F 0,2 mm

4 Exposició de classe  IIIc, Qa, Qb, Qc 0,1 mm

Ambient de treball: 4

f_yk = 500,00 N/mm2 γ_s = 1,15

f_ckj = 30,00 N/mm2 γ_c = 1,5

h = 30,00 <- cm ; mm -> 300 Es = 210000 N/mm2

b = 100,00 <- cm ; mm -> 1000 Ec = 28577 N/mm2

d = 21,00 <- cm ; mm -> 210 n = 7,35

d' = 9,00 <- cm ; mm -> 90

c = 4,50 <- cm ; mm -> 45 f_ ct,m  = 2,90 N/mm2

s = 25,00 <- cm ; mm -> 250 β = 1,7

φ = 16 mm k1 = 0,125 Flexió

Ac_ef = 750,00 < cm2 ; mm2 > 75000 k2 = 0,5

As = 12,56 < cm2 ; mm2 > 1256

As1 = 12,56 < cm2 ; mm2 > 1256 σ_s = 73,60 N/mm2

As2 = 0,00 < cm2 ; mm2 > 0 σ_sr = 11,65 N/mm2

N_k = -60,00 kN Compressió

M_k = 25,00 kN·m

Flexió Composta

s_m  = 187,77 mm εεεε_sm  = 0,0003461

w_k = 0,1 mm ¡Solver...! w_màx = 0,1 mm
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Comprovació a fissuració a la paret 4 en la direcció x. No cal reforç per fissuració. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.L. Fissuració Cas : Paret curta entrada M11

Ambient w _màx

1 Exposició de classe  I 0,4 mm

2 Exposició de classe  IIa, IIb, H 0,3 mm

3 Exposició de classe  IIIa, IIIb, IV, F 0,2 mm

4 Exposició de classe  IIIc, Qa, Qb, Qc 0,1 mm

Ambient de treball: 4

f_yk = 500,00 N/mm2 γ_s = 1,15

f_ckj = 30,00 N/mm2 γ_c = 1,5

h = 30,00 <- cm ; mm -> 300 Es = 210000 N/mm2

b = 100,00 <- cm ; mm -> 1000 Ec = 28577 N/mm2

d = 21,00 <- cm ; mm -> 210 n = 7,35

d' = 9,00 <- cm ; mm -> 90

c = 4,50 <- cm ; mm -> 45 f_ ct,m  = 2,90 N/mm2

s = 25,00 <- cm ; mm -> 250 β = 1,7

φ = 16 mm k1 = 0,125 Flexió

Ac_ef = 750,00 < cm2 ; mm2 > 75000 k2 = 0,5

As = 8,04 < cm2 ; mm2 > 804

As1 = 8,04 < cm2 ; mm2 > 804 σ_s = 83,38 N/mm2

As2 = 0,00 < cm2 ; mm2 > 0 σ_sr = 11,92 N/mm2

N_k = -55,00 kN Compressió

M_k = 20,00 kN·m

Flexió Composta

s_m  = 214,60 mm εεεε_sm  = 0,000393

w_k = 0,1 mm  Ok ! w_màx = 0,1 mm
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Comprovació a fissuració a la paret 4 en la direcció y. No cal reforç per fissuració. 

 

E.L. Fissuració Cas: Paret curta entrada M22

Ambient w _màx

1 Exposició de classe  I 0,4 mm

2 Exposició de classe  IIa, IIb, H 0,3 mm

3 Exposició de classe  IIIa, IIIb, IV, F 0,2 mm

4 Exposició de classe  IIIc, Qa, Qb, Qc 0,1 mm

Ambient de treball: 4

f_yk = 500,00 N/mm2 γ_s = 1,15

f_ckj = 30,00 N/mm2 γ_c = 1,5

h = 30,00 <- cm ; mm -> 300 Es = 210000 N/mm2

b = 100,00 <- cm ; mm -> 1000 Ec = 28577 N/mm2

d = 21,00 <- cm ; mm -> 210 n = 7,35

d' = 9,00 <- cm ; mm -> 90

c = 4,50 <- cm ; mm -> 45 f_ ct,m  = 2,90 N/mm2

s = 25,00 <- cm ; mm -> 250 β = 1,7

φ = 16 mm k1 = 0,125 Flexió

Ac_ef = 750,00 < cm2 ; mm2 > 75000 k2 = 0,5

As = 8,04 < cm2 ; mm2 > 804

As1 = 8,04 < cm2 ; mm2 > 804 σ_s = 82,00 N/mm2

As2 = 0,00 < cm2 ; mm2 > 0 σ_sr = 11,66 N/mm2

N_k = -65,00 kN Compressió

M_k = 21,00 kN·m

Flexió Composta

s_m  = 214,63 mm εεεε_sm  = 0,0003865

w_k = 0,1 mm  Ok ! w_màx = 0,1 mm
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7. DIMENSIONAT DE PALPLANXES 
 

Introducció 

 

En aquest apartat es dimensionen les palplanxes que actuaran com a pantalla per aguantar les 

terres durant l'excavació per el nou dipòsit. 

 

Les palplanxes aguantaran una alçada de terres corresponent a l'altura de l'excavació a 

realitzar. Aquesta alçada de terres provoca una empenta activa. L'empenta actiu ha de ser 

contrarestada per l'empenta passiva de la part soterrada. 

 

 

 

Empenta
Activa

Empenta
Passiva

Pal planxa
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Dimensionat palplanxes 

 

 

Descripció del sistema d’entibació 

 

Es col·locaran palplanxes model KL III de 8 metres de longitud, aquestes palplanxes treballaran 

arriostrades mitjançant perfil HEB 240 en els costats llargs, 2 bigues de 9 metres amb perfil 

HEB 400 en els costats curts i amb 8 estampidors GISV + HEB 240. 
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Característiques principals de les tablestaques a emparar 

 

 





ANNEX NÚMERO 8. CÀLCULS ELÈCTRICS 
 
 





Projecte constructiu d’un dipòsit de regulació d’aigües pluvials a Sant Pere Pescador Annex 8 

 

1 

 

CÀLCULS ELÈCTRICS 

 

ÍNDEX 

 

1. INTRODUCCIÓ ................................................................................................................... 3 

2. PREVISIÓ DE CÀRREGUES .............................................................................................. 4 

3. DESCRIPCIÓ DE LA XARXA ............................................................................................. 4 

4. CÀLCULS JUSTIFICATIUS DE LÍNIES ELÈCTRIQUES .................................................. 6 

5. ESQUEMA UNIFILAR ....................................................................................................... 10 





Projecte constructiu d’un dipòsit de regulació d’aigües pluvials a Sant Pere Pescador Annex 8 

 

 3

1. INTRODUCCIÓ 

 

El present annex té per objectiu justificar i descriure les característiques principals de les 

instal·lacions elèctriques per al bombament que s’instal·larà al sistema de drenatge del carrer 

Sant Sebastià al nucli urbà de Sant Pere Pescador. 

 

Per a aquest efecte s’han seguit els reglaments i normatives següents: 

 

- Normes de la Companyia Distribuidora de la zona ENDESA DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA. 

- Reglament sobre Condicions i Garantíes de Seguretat en Centrals, Subestacions i 

Centres de Tranformació (RD 3275/82, de 12.11.82, BOE núm. 288 de 1.12.82), 

incloses les modificacions o rectificacions, fins la inclosa a la Ordre de 10/3/2000, 

publicada en el BOE del 24/3/2000. 

- Reglament sobre conduccions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques 

d’alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09 (RD 

223/2008, de 15 de febrer de 2008). 

- Instruccions Tècniques Complementàries del RAT (ITC MIE-RAT), establertes per la IM 

de 06.07.84, BOE núm. 183 de 1.8.84, i OM de 18.10.84, BOE núm. 256 de 25.10.84. 

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries 

(ITC-BT), (RD 842/2002 de 2 d’agost de 2002, BOE núm. 224 de 18 de Setembre de 

2002) 

- Normes UNE de obligat compliment segons es disposa en els reglament, en les seves 

corresponents actualitzacions realitzades per el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. 

- Normes UNE, que sense ser d’obligat compliment, defineixen les característiques dels 

elements integrants del CM. 

- Altres Normes i disposicions vigents que poden ser d’obligat compliment. 
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2.  PREVISIÓ DE CÀRREGUES 

 
La instal·lació elèctrica estarà composta per 7 línies distribuïdes de la següent forma: 
 
LÍNIA ELEMENTS CONNECTATS POTÈNCIA 

L1 Endolls Preses de corrent 6 kW 

L2 Enllumenat Làmpades 2 kW 

L3 Emergència Làmpada d’il·luminació d’emergència 0.01 kW 

L4 Control Quadre de control 2 kW 

L5 Maniobra Quadre maniobra 2 kW 

L6 Bomba residuals Subquadre de bombes de residuals 0,8 kW 

L7 Bomba pluvials Subquadre de bombes de pluvials 3,81 kW 

Línia general Quadre general 16,62 kW 

 
 

3. DESCRIPCIÓ DE LA XARXA 

 
Línies de distribució 
 
La connexió a la presa general es realitza amb un conductor de coure tetrapolar, de designació 
UNE RV-K 0,6 / 1 kV, amb una secció 3x10 + 16 mm². 
 
A l’inici de la línia s’instal·larà un conjunt de protecció que contindrà un fusible de 50 A, 
comptadors i un IGA de 50 A. El conjunt es col·locarà en una caixa modular de doble aïllament 
de polièster de dimensions 0,6 x 0,6 x 0,21 m. 
 
Paral·lel al conjunt de protecció s’instal·larà un armari metàl·lic per el quadre de distribució, en 
el que es dividiran les 7 línies de distribució. 
 
Les línies de distribució aniran protegides amb un interruptor diferencial i un interruptor 
automàtic magnetotèrmic. 
 
Característiques de les línies de distribució: 

 

 
  

Intensitat 

nominal (A)

Sensibilitat 

(mA)

Intensitat 

nominal (A)

Capacitat de 

tall (kA)

50 6 Cu tetrapolar UNE RV-K 0,6/1 kV secció 4x10+T mm²

Cu bipolar UNE RV-K 0,6/1 kV secció 2x1,5+T  mm²

Cu bipolar UNE RV-K 0,6/1 kV secció 2x2,5+T  mm²

16 6 Cu bipolar UNE RV-K 0,6/1 kV secció 2x2,5+T  mm²

L2 Enllumenat monofàsica 25 300 16 6

L3 Emergència monofàsica 25 300 4 6

16 6

6 Cu bipolar UNE RV-K 0,6/1 kV secció 2x6+T  mm²

L5 Maniobra monofàsica 25 300

L4 Control monofàsica 25 300

Línea
Interruptor diferencial Interruptor magnetotèrmic

Conductor

Cu bipolar UNE RV-K 0,6/1 kV secció 2x2,5+T  mm²

L1 Endolls monofàsica 25 300 25

Cu tetrapolar UNE RV-K 0,6/1 kV secció 4x6+T mm²

Cu tetrapolar UNE RV-K 0,6/1 kV secció 4x10+T mm²Línea general trifàsica 50 640 300

40 6

L7 Bomba pluvials trifàsica

L6 Bomba residuals trifàsica 40 300

40 300
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Presa de terra: 
 
S’aplicaran les prescripcions de la ITC BT 18 i ITC BT 09. 
 
La xarxa de terra es dimensiona per que no es puguin produir tensions de contacte en les parts 
metàl·liques accessibles de la instal·lació superiors a 24 V. 
 
La presa de terra de les línies es realitza per connexió a una xarxa de terres comuna per totes 
les línies que surten del mateix quadre. 
 
Els conductes de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser nus, de coure, de 
25 mm² de secció mínima si formen part de la pròpia xarxa de terra, en tal cas aniran per fora 
de les canalitzacions dels cables d’alimentació. 
 
El conductor de protecció de terra es connectarà a una pica d’acer amb recobriment de coure 
de 2,5 m de longitud i 17,3 mm de diàmetre, clavada al terra. 
 
Compensació d’energia reactiva: 
 
Per produir un treball, les càrregues elèctriques requereixen un cert consum d’energia, compost 
per energia activa i energia reactiva. 
 
L’energia reactiva provoca una disminució del factor de potència de la instal·lació, del que se’n 
deriva un major consum d’energia, un augment de les pèrdues en conductors, sobrecàrrega de 
línies de distribució i un increment de la caiguda de voltatge.    
 
Per minimitzar la demanda de reactius per part dels motors que composen la instal·lació 
s’instal·larà una bateria de condensadors de 10 kVAr disposada en paral·lela amb la càrrega. 
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4. CÀLCULS JUSTIFICATIUS DE LÍNIES ELÈCTRIQUES 

 
Per dimensionar els conductors elèctrics i calcular la secció que ha de tenir cada línia s’han 
tingut en compte els següents condicionants del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió: 
 

- Màxima intensitat reglamentària permesa per a cada secció del conductor. 

- Els conductors de connexió que alimenten un o varis motors, han d’estar dimensionats 

per una intensitat no inferior a la suma del 125% de la intensitat a plena càrrega del 

motor. 

- Les línies d’alimentació a punts de llum amb làmpades o tubs de descàrrega, estaran 

previstes per transportar la càrrega deguda als propis receptors, als seus elements 

associats, als seus corrents harmònics, d’arrancada i desequilibri de fases. Com a 

conseqüència, la potència parent mínima en VA es considerarà 1,8 vegades la potència 

en watts de les làmpades o tubs de descàrrega. 

- El factor de potència serà d’almenys 0,90. 

- La màxima caiguda de tensió entre l’origen de la instal·lació i qualsevol altre punt de la 

instal·lació, serà menor o igual que 3% en les línies d’enllumenat i menor o igual que 

5% a totes les altres línies. 

- La secció del conductor en distribució serà d’almenys 6 mm² de coure per la xarxa 

d’enllumenat. 

 
Les fórmules utilitzades per el càlcul de les línies són: 
 

Tipus de línia Caiguda de tensió Intensitats 

Trifàsica 
ϕcos56 ×××

×
=∆

SV

LP
V

 ϕcos3 ××
=

V

P
I

 

Monofàsica 
ϕcos56

2

×××

××
=∆

SV

LP
V

 
ϕcos×

=
V

P
I

 

 
On,  

∆V = Caiguda de tensió, en Volts 

P = Potència, en Watts 

L = Longitud, en metres 

V = Tensió, en Volts 

S = Secció, en mm² 

cosϕ = Factor de potència 
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Compensació de l’energia reactiva: 
 
Per el dimensionament de la bateria de condensadors a disposar s’ha utilitzat l’expressió: 
 
Qc=P*K, 

On,  

 Qc és la capacidat de la batería de condensadors en kVAr. 

 P és la potència consumida en la instalació en kW (16,62 kW) 

 K és el coeficiente de compensació en funció del factor de potència de la instalació, en 

aquest cas es preveu un fp de 0,7 i es vol compensar fins obtener un fp de 0,9, pel que 

el valor de K será 0,536 

 

Qc=16,62*0,536 = 8,908 kVAr � 10 kVAr 
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5. ESQUEMA UNIFILAR 

 



ANNEX NÚMERO 9. PLA D’OBRA 
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PLA D’OBRA 
 
 
Amb els volums d’obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les 

característiques de les obres projectades, es proposa que el termini de construcció de les obres 

incloses en aquest projecte sigui de 3 mesos.  

 

El termini de garantia de les obres es fixa en un any a partir de la data de la seva recepció. 

Aquest període es considera suficient per a poder observar el comportament de les obres i 

poder corregir qualsevol defecte que s’hi pugui detectar. 

 

A continuació s’adjunta el pla d’obra realitzat segons Art. 124 e) de la L.C.A.P. i Art. 132 del 

R.C.A.P., on es preveuen les activitats a realitzar a l’obra amb temps i costos. 
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ANNEX NÚMERO 10. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
 





PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,24h Cap de collaA0112000

 €24,00h Oficial 1aA0121000

 €17,64h Oficial 1a paletaA0122000

 €24,00h Oficial 1a encofradorA0123000

 €24,00h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €17,94h Oficial 1a soldadorA0125000

 €24,00h Oficial 1a pintorA012D000

 €24,80h Oficial 1a calefactorA012G000

 €18,23h Oficial 1a electricistaA012H000

 €18,23h Oficial 1a muntadorA012M000

 €24,00h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €20,49h Manobre especialistaA0130000

 €19,72h PeóA0132000

 €21,31h Ajudant encofradorA0133000

 €21,31h Ajudant ferrallistaA0134000

 €16,41h Ajudant soldadorA0135000

 €21,31h Ajudant pintorA013D000

 €21,28h Ajudant calefactorA013G000

 €16,32h Ayudante electricistaA013H000

 €16,35h Ajudant muntadorA013M000

 €18,65h AjudantA013U001

 €20,06h ManobreA0140000

 €20,76h Manobre especialistaA0150000



PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,75h Compressor amb un martell pneumàticC1101100

 €2,93h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/hC110A0G0

 €53,05h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015

 €17,72h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a
30 kg

C110U040

 €14,61h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarC110U070

 €56,03h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWC1311120

 €59,20h Pala excavadora gran sobre pneumàtics de 515 kWC1312110

 €67,58h Pala excavadora mitjana sobre pneumàtics de 20 a 21,5 t,
amb bivalva batilon

C13121E5

 €60,38h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €39,10h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020

 €55,47h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028

 €56,95h Motoanivelladora petitaC1331100

 €66,20h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €12,43h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070

 €8,75h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080

 €32,30h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €37,69h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €39,38h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €49,34h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €42,60h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €38,65h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €40,06h Camió grua de 5 tC1503U10

 €38,97h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €48,98h Grua autopropulsada de 12 tC150G800

 €57,07h Grua autopropulsada de 20 tC150G900

 €7,46h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €1,88h Vibrador intern de formigóC1700006

 €97,46h Camió amb bomba de formigonarC1701U10
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D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,43H Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600

 €53,99h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

 €60,52h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €3,27h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200P000

 €3,62h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00

 €2,14h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002

 €2,31h Cisalla elèctricaC200U003

 €3,43h Bombí per a proves de canonadesC200U101

 €203,80h Martell percussor d'efecte doble amb motorC3E62000

 €2.600,00u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de martell
percussor d'efecte doble, amb motor

C3EZ3000

 €8,39h Grup electrògen de 20 a 30 kVACZ112000

 €6,61h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001

 €16,79h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A

 €1,61h Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN-80
mm, amb motor de 2,2 kW de potència i muntada amb
guardamotor

CZ138401

 €3,60h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléCZ1UU005



PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,01m3 AiguaB0111000

 €20,37t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €19,94t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmB0312500

 €22,74m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmB031U030

 €16,36m3 Sauló sense garbellarB0321000

 €12,86m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport
a l'obra

B032U010

 €19,94t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drensB0332020

 €20,13m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens

B033U030

 €3,37m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

B03DU001

 €0,38m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra

B03DU005

 €76,87m3 Perlita expandida de granulometria < 5 mm i densitat 100 a
125 kg/m3, en sacs

B03F1530

 €105,75t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €80,56t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1B051U012

 €0,09kg Calç aèria CL 90B0532310

 €0,31KG Emulsió bituminosa catiònica tipus ECIB0552B00

 €62,56m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U110

 €60,00m3 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

B064300C

 €60,20m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064500C

 €85,00m3 Formigó HM-30, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició Qa, a/c= 0.50, contingut ciment 275
kg/m3, inclòs transport a l'obra

B064M310

 €87,00m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició IV+Qb, a/c= 0.50, contingut ciment
350 kg/m3, inclòs transport a l'obra

B0653P22

 €71,59m3 Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B065710C

 €60,91m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, HL-150/P/20

B06NLA2C



PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS
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 €39,31t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710250

 €0,83KG Morter per cantonades entre murs format a base de ciment,
millorat amb resines sintètiques , fum de sílice i fibres de
poliamida

B071U005

 €82,98m3 Morter M-80B071UC01

 €1,43kg Additiu inclusor d'aire per a formigó, segons la norma
UNE-EN 934-2

B0811020

 €3,55KG Adhesiu de PVCB0906000

 €3,61KG Adhesiu d´aplicació a dues cares de cautxú sintètic en
dissolució

B0911000

 €1,09kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €1,05kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0

 €1,15kg Clau acerB0A31000

 €1,89u Abraçadora metàl.lica, de 75 mm de diàmetre interiorB0A71LU0

 €2,06u Abraçadora metàl.lica, de 90 mm de diàmetre interiorB0A71MU0

 €18,17u Abraçadora metàl.lica, de 280 mm de diàmetre interiorB0A71RU0

 €0,59kg Acer corrugat B 500 S en barresB0B2U002

 €1,31m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

B0B341C4

 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €8,56cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usosB0D625A0

 €20,54cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usosB0D629A0

 €19,22cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usosB0D629AU

 €1,16m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosB0D7UC02

 €2,95m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usosB0D81550

 €1,24m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usosB0D81680

 €7,01m3 Amortització de cindri metàl·licaB0DFU001

 €2,07l DesencofrantB0DZA000

 €0,44u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

B0DZP500

 €1,31u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €2,26u Bloc de morter d'argila expandida, massís llis, de
500x200x250 mm, per a revestir, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-3

B0E915R1
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 €0,23u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1D2A1

 €78,00t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, 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)

B2RA7581

 €7,48m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7L01

 €6,31m3 Cànon per a la deposició controlada a centre de reciclatge, o
dipòsit autoritzat, de residus de formigó, ceràmics, metalls
barrejats o residus barrejats inerts o no especials,
procedents de construcció o demolició, amb codis 170101,
170103, 170407 i 170107 respectivament segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RB0005

 €3,50m2 Palplanxes recuperables d'acer S275 JR de 700 mm
d'amplada útil i de 8 mm de gruix amb un mòdul resistent de
540 cm3/m fins una fondària de 8 m en terreny de graves,
arriostrada a capcel·lera, inclòs arriostrament mitjançant
perfils metàl·lics, 2 bigues HEB 400 de 9 m, als costats curts,
i 8 codals GISV + HEB 240 (distància màxima entre codals 4
m), lloguer diari de tablestaques i arriostraments.

B3H28620

 €0,98kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

B44Z50AA

 €1,01kg Perfil IPN-200 d'acer laminat en calent, ref. IPN-200 de la
sèrie PERFILS de CELSA

B44Z5011BQX7

 €47,10m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a
120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de
136,5 a 146,0 kNm per m d'amplària de moment flector últim

B4LV05HD

 €76,98m Reixat d'1.5 m d'alçària, d'acer galvanitzat i pintat amb
bastidor de 2.65 x 1.5 m de tub de 50 x 30 x 2 mm i malla
electrosoldada, galvanitzada i pintada, de 200 x 50 mm i d 6
mm i muntants de platina d'acer galvanitzat sobre
coronament de mur de formigó armat i pintat de 6 mm de
gruix, col.locats cada 2.80 m.

B6A1U020

 €8,30M Làmina de PVC flexibleB7428A01

 €8,96M Perfil elastomèric amb materials hidròfils que s'expandeixen
amb el contacte de l'aigua

B761A001

 €0,30U Part proporcional d'elements de muntatge i col.locacióB761TA00

 €1,05m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
150 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 1750 N

B7B1U002
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 €4,75kg Pintura plàstica per a exteriorsB89ZPE00

 €3,23kg Pintura per a la protecció de superfícies de formigó,
tixotròpica i elàstica de resines acríliques, monocomponent,
per a protecció contra la penetració i resistent a l'humitat

B8B471E0

 €10,76m Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa,
50x20 cm

B9671L50

 €5,48m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu altB9E11200

 €52,72t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de rodadura i granulat
granític

B9H11231

 €11,67m Tub ranurat corrugat de PVC circular de doble paret per a
drenatge de D= 200 mm
Ranurat en un arc de 220º a 360º. Rigidesa superior a 4
kN/m2
Unió per copa amb junta elàstica.

BD5AA200

 €85,02m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 250 mm, amb
un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa
nervada, classe D400 segons norma UNE-EN 1433, fixada
amb tanca

BD5H81HA

 €121,00u Reixa fabricada en Fosa Dúctil R0199RN Tango de FDB,
segons norma UNE 36-118-73. Longitud de reixa de 980 x
490 x 70 mm. Pas lliure de 890 x 440 mm. Mesures de forats
de 29 x 86 mm que garanteixen una alta absorció. Superfície
metàl.lica antilliscant i barrots antibicicleta. Revestit amb
pintura negra. Fabricat segons norma EN-124, classe D-400.
Instal · lat.

BD5Z4DC0

 €58,15u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal,
de 650x330x40 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124
i 17 dm2 de superfície d'absorció

BD5Z7CD0

 €216,82u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de D=
120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats per a tubs

BDD1U006

 €118,27u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb
reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

BDD1U026

 €71,22u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de
registre, recolzada, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124

BDDZ7DD0

 €100,84u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t

BDDZU002

 €5,30u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

BDDZU010

 €560,00u Tapa quadrada de fosa dúctil, tipus T1480D de Fundición
Dúctil Benito o similar, recolzada, pas lliure de 790 x 1540
mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

BDDZZQUA

 €0,11M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplàriaBDGZU010
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 €398,25u Pericó prefabricat de 85x70x120 cm de secció interior i 12,5
cm de gruix de parets, per a canalització de comunicacions,
amb forats per a tubs

BDK1U005

 €154,30u Marc de 102x87 cm amb tapa de pas lliure 79,5x64,5 cm, de
fosa dúctil, per a pericó de 85x70 cm de secció interior

BDKZU010

 €142,00U Bastiment i tapa per arqueta tipus HBDKZV010

 €13,88m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 2´´ 1/2,
AISI 304

BF43A20U

 €16,95m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 3´´, AISI
304

BF43B20U

 €93,08m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 10'', AISI
304

BF43L20U

 €110,00U Tub passamur de 65 mm de diàmetre i 700 mm de longitud
d'acer inoxidable AISI 316 inclós brides i juntes
d'estanqueitat i/o desmuntatge

BF4Z0065

 €160,00U Tub passamur de 75 mm de diàmetre i 700 mm de longitud
d'acer inoxidable AISI 316 inclós brides i juntes
d'estanqueitat i/o desmuntatge

BF4Z0075

 €180,00U Tub passamur de 80 mm de diàmetre i 700 mm de longitud
d'acer inoxidable AISI 316 inclós brides i juntes
d'estanqueitat i/o desmuntatge

BF4Z0080

 €440,00U Tub passamur de 200 mm de diàmetre i 700 mm de longitud
d'acer inoxidable AISI 316 inclós brides i juntes
d'estanqueitat i/o desmuntatge

BF4Z0200

 €550,00U Tub passamur de 250 mm de diàmetre i 700 mm de longitud
d'acer inoxidable AISI 316 inclós brides i juntes
d'estanqueitat i/o desmuntatge

BF4Z0250

 €940,00U Tub passamur de 500 mm de diàmetre i 700 mm de longitud
d'acer inoxidable AISI 316 inclós brides i juntes
d'estanqueitat i/o desmuntatge

BF4Z0500

 €2,10m Tub de PVC, DN 90 mm, PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFA1U109

 €2,44m Tub de PVC, DN 110 mm, PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFA1U110

 €7,87m Tub de PVC, DN 200 mm, PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFA1U120

 €49,33m Tub PVC doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

BFA20400

 €84,04m Tub PVC doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

BFA20500

 €3,05m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 63 mm, PN
10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U606
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 €7,95m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 125 mm,
PN 10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U612

 €31,70m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 250 mm,
PN 10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U625

 €10,00u Part proporcional d'elements de muntatge per a canonades
de polietilè d'alta densitat

BFB1Z001

 €113,30u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg.

BFV1C002

 €152,61u VÀLVULA COMPORTA DN 80
PN 16 / TANCAMENT ELÀSTIC
SEGONS NORMA DIN 3352 Y DIN 3202 / L= 180 MM
COMPUERTA VULCANITZADA DE CAUTXÚ DE EPDM
MATERIAL CARCASSA . FUNDICIÓ DÚCTIL GGG 50
BRIDES SEGONS ISO 7005-2 / DIN 2501 PN 16
INCLOU VOLANT

BFV1C003

 €1.650,00u Clapeta antiretorn per a una secció de pas de DN 200 mm,
cos fabricat en acer inoxidable AISI 316, acabat final sorrejat
amb boles de vidre, goma de tancament en neoprè, cargols i
ancoratges en A4, totalment instal.lada.

BFV4ZCLA

 €175,42u Vàlvula de retenció de bola DN 65 PN 16
amb pintura epoxy
ISO 7005-2 PN16 HDL 5087 segons estandard FLYGT
M4205.02

BFV5VB03

 €121,44u VÀLVULA RETENCIÓ DE BOLA DN 80
PN16 AMB PINTURA EPOXY
SEGONS ISO 7005-2 PN16
MATERIAL DE LA CARCASSA: GGG 40 DIN 1693
MATERIAL DELS CARGOLS: AISI 304
DIÀMETRE DE LA BOLA 95mm

BFV5VB05

 €9,40u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 2´´ 1/2 per a soldar

BFW4741U

 €143,14u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 10'' per a soldar

BFW4I41U

 €1,40u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 2´´ 1/2,soldat

BFY4741U

 €13,40u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 10'',soldat

BFY4I41U

 €97,50u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de
vidre, de 160 A, segons esquema UNESA número 9, inclosa
base portafusibles tripolar NH T-0 (sense els fusibles) i
neutre amobible, connexió mitjançant cargols inoxidables
M10, grau de protecció IP41 IK09

BG11UA16

 €146,72u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a
tres fileres de dotze mòduls i per a muntar superficialment

BG145602
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 €2,68M Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de
gruix

BG21RK10

 €2,38m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 de Rehau o equivalent

BG220030

 €2,62m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, amb
aïllament de policlorur de vinil (PVC), coberta de polietilè
reticulat (XLPE) i armadura lleugera de fleixos d'acer tipus F,
de 4 x 6 mm2

BG31S500

 €3,81m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, amb
aïllament de policlorur de vinil (PVC), coberta de polietilè
reticulat (XLPE) i armadura lleugera de fleixos d'acer tipus F,
de 4 x 10 mm2

BG31S600

 €0,85m Conductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV trenat en feix,
amb coberta aïllant de polietilè reticulat (XLPE), amb
conductor neutre fiador, de 2 x 6 mm2

BG31T500

 €0,43m Conductor de coure paral·lel separable flexible, de 250 V de
tensió nominal, bipolar de secció 2x1,5 mm2

BG372200

 €0,65m Conductor de coure paral·lel separable flexible, de 250 V de
tensió nominal, bipolar de secció 2x2,5 mm2

BG372300

 €1,17m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2BG380800

 €40,36u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 4 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG414D95

 €24,17u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG414D9B

 €25,46u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG414D9D

 €48,94u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG414DJB

 €67,53u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG414DJH
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 €136,80u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG414DJJ

 €85,75u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG42539D

 €130,76u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat,
de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG4253JH

 €7,99u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 50 A, unipolar, amb
portafusible separable de dimensions 22x58 mm

BG45A140

 €338,15u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb
IGA integrat d'intensitat nominal 50 A, tetrapolar (3P+N), PIA
corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil
DIN

BG482355

 €1,09u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu superiorBG611010

 €9,60u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu superior, per a encastar

BG6211D4

 €6,72u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de
terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida,
preu superior, per a encastar

BG631A58

 €1.048,23u Bateria de condensadors d'energia reactiva de 10 kVAr, de
400 V de tensió, automàtica

BGB18320

 €6.903,00u Grup electrógen des de 7,5 fins a 20 kVA, per a 230 o 400 V
de tensió, amb motor dièsel, fix i sistema de funcionament
automàtic

BGC13712

 €8,51u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de
2500 mm de llargària, de 17,3 mm de diàmetre, estàndard

BGD14310

 €10,01u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment

BGDZ1102

 €17.110,00u Envolvent de superficie monobloc de formigó armat de marca
Lekumbide o similar amb mesures: L = 3,5 m / A = 2,20 m / h
= 2, 70 m.
Capaç d'incloure al seu interior un grup electrògen amb
mesures L = 1,4 m / A = 0,70 m / h= 1,135 m.
Equipat amb terra tècnic d'interior amb h. útil de 30 cm, porta
ventilada d'accés personal i equips amb les mesures
següents: A = 1,10 m/ h = 2 m; reixa de ventilació a la cara
oposada; pretrencats per a entrada i sortida de cables, així
com un orifici per a la sortida de fums del grup electrògen.

BGJ1ZEDF
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 €10,88u Part proporcional d'accessoris de caixa general de proteccióBGW11000

 €1,31u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de
distribució

BGW14000

 €0,14u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCBGW21000

 €0,34u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure
paral·lels separables flexibles, de 250 V de tensió nominal

BGW37000

 €0,35u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de
designació UNE RZ 0,6/1 kV

BGW3N000

 €0,36u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

BGW41000

 €0,33u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencialsBGW42000

 €0,25u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb fusible
cilíndric

BGW45000

 €0,36u Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

BGW48000

 €3,70u Part proporcional d'accessoris per a bateries de
condensadors

BGWB1000

 €72,14u Part proporcional d' accessoris per a grups electrògensBGWC1000

 €0,14u Part proporcional d'elements especials per a conductors de
coure nus

BGY38000

 €3,93u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

BGYD1000

 €1.381,83u Gestor/emisor d'alarmes per a estació de bombament tipus
ATU301 de Flygt o similar, amb capacitat per supervisar 7
entrades digitals i 1 entrada analògica i emmagatzemar 38
alarmes i vessaments. Senyal 4-20 mA, processador de 8
bits PIC, inclòs bateria de seguretat de 8,4 V NiMH i pantalla
de LCD.  

BGZZALAR

 €812,84u Modem GSM industrial GDW-11 per telecomunicacions, amb
capacitat per enviar alarmes, accessible per a telecontrol,
telemetria, canvi de paràmetres. Permet comunicar amb
altres modems GSM, modem analògic i adaptadors RDSI.

BGZZGSMM

 €111,75u Kit de muntatge d'equip gestor emisor d'alarmesBGZZKITT

 €330,14u SAI, unitat de recarrega de bateries externesBGZZSAII

 €49,92u Llumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat
i cos d'ABS, amb 1 làmpada fluorescent de 4 W de potència,
flux aproximat de 80 lumens i 1 hora d'autonomia, per a
cobrir una superfície aproximada de 15 m2, amb un grau de
protecció IP 425, per a encastar en sostre o paret

BH614112

 €88,11u Kit d'emergència per a làmpades fluorescents d'11 a 58 W,
amb balast electrònic i amb carregador-convertidor de
bateria de Pb, amb possibilitat de telecomandament, amb 2
nivells de potència, autonomia >1h treballant al nivell alt i
alimentant un tub fluorescent estàndar de 58 W, i amb un
rendiment del 52%

BH6E2211
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 €44,41u Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs
fluorescents de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de
planxa d'acer perfilat

BHA1H5N0

 €73,93u Projector per a exteriors amb reflector de distribució
semiintensiva, amb làmpada de vapor de mercuri de 125 W,
de forma rectangular, tancat

BHQ22A50

 €2.018,65u Fanal amb columna d'acer galvanitzat i pintat i d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 6 m d'alçària, amb 1
llumenera, per a làmpades de descàrrega de potència 70 W

BHR158D1

 €15,05u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de forma ovoide,
amb casquet E27, de potència 70 W

BHU31171

 €0,50u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i
senyalització

BHW61000

 €0,53u Part proporcional d'accessoris de comandaments a distància
autònoms

BHW62000

 €1,28u Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb
tubs fluorescents

BHWA1000

 €39,72u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000

 €18,39u Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada de
vapor de mercuri

BHWQ2000

 €162,80u Ventosa automàtica per a embridar de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt

BJM35BE0

 €60,15u Tapa de fosa tipus boca d'home de 70x70 cm per a dipòsit
de gas-oil

BK3MU030

 €1.220,27u Bomba sumergible capaç d'impulsar 10 l/s a 3.9 mca de 1.5
Kw de potència a 1355 rpm marca Flygt model NP 3068.180
MT N/C 53-472 o similar. 

BNN2Z010

 €2.582,67u Bomba sumergible capaç d'impulsar 20 l/s a 3.9 mca de 2.0
Kw de potència a 1410 rpm marca Flygt model NP 3085.160
MT N/C 53-461 o similar. 

BNN2Z020

 €1.220,27u Bomba sumergible capaç d'impulsar 3.5 l/s a 4.5 mca de 1.5
Kw de potència a 1355 rpm marca Flygt model NP 3068.180
MT N/C 53-472 o similar. 

BNN2Z035

 €370,81u Sòcol 80/DN 80 segons EN 1092-2 (PN 16)BNNZZSO2

 €337,83u Sòcol 65/DN 65 segons EN 1092-2 (PN 16) material:GG 25BNNZZSOC

 €95,15u Suport superior tg 2x2'' d'acer galvanitzat inclós tubs guia de
2'' i 2 anclatges

BNNZZSU2

 €95,15u Suport superior tg 2'' d'acer galvanitzat inclós tubs guia de 2''
i 2 anclatges

BNNZZSUP

 €1,55h Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN-80
mm, amb motor de 2,2 kW de potència i muntada amb
guardamotor

BO128401
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 €93,56m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,76000/R 20,760001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,76000 20,76000
Maquinària:

1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:

0,202001,010000,200B0111000 =xAiguam3
30,9624020,370001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
40,18500105,750000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons

UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 71,34940 71,34940

0,207601,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 93,55600

93,55600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €111,82m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,79800/R 20,760001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 21,79800 21,79800
Maquinària:

1,28325/R 1,770000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,28325 1,28325
Materials:

0,202001,010000,200B0111000 =xAiguam3
31,1661020,370001,530B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
21,15000105,750000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons

UNE-EN 197-1, en sacs
t

36,000000,09000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 88,51810 88,51810

0,217981,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 111,81733

111,81733COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €102,99m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D070A6C1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,79800/R 20,760001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 21,79800 21,79800
Maquinària:

1,28325/R 1,770000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,28325 1,28325
Materials:

0,202001,010000,200B0111000 =xAiguam3
30,5550020,370001,500B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
26,43750105,750000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons

UNE-EN 197-1, en sacs
t

22,500000,09000250,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 79,69450 79,69450

0,217981,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 102,99373

102,99373COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,90m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,79800/R 20,760001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 21,79800 21,79800
Maquinària:

1,28325/R 1,770000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,28325 1,28325
Materials:

0,202001,010000,200B0111000 =xAiguam3
28,1106020,370001,380B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
40,18500105,750000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons

UNE-EN 197-1, en sacs
t

17,100000,09000190,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 85,59760 85,59760

0,217981,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 108,89683
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108,89683COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €119,69m3 Morter de perlita i ciment, de densitat 350 kg/m3, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

D0763081 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,76000/R 20,760001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,76000 20,76000
Maquinària:

1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:

0,303001,010000,300B0111000 =xAiguam3
76,8700076,870001,000B03F1530 =xPerlita expandida de granulometria < 5 mm i densitat 100 a

125 kg/m3, en sacs
m3

17,44875105,750000,165B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

2,860001,430002,000B0811020 =xAdditiu inclusor d'aire per a formigó, segons la norma
UNE-EN 934-2

kg

Subtotal... 97,48175 97,48175

0,207601,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 119,68835

119,68835COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,62m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a
l'obra i manipulada a taller

D0B341C6 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,09600/R 24,000000,004A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,08524/R 21,310000,004A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,18124 0,18124
Materials:

1,441001,310001,100B0B341C4 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 1,44100 1,44100

0,001811,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,62405

1,62405COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €104,67m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/10/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

E45917B3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,18616/R 17,640000,294A0122000 =xOficial 1a paletah
23,59056/R 20,060001,176A0140000 =xManobreh

Subtotal... 28,77672 28,77672
Materials:

75,1695071,590001,050B065710C =xFormigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 75,16950 75,16950

0,719422,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 104,66564
0,00%DESPESES INDIRECTES

104,66564COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,56m2 Armadura per a l'armadura de sostres amb elements
resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

E4B9DC88 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,48000/R 24,000000,020A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,42620/R 21,310000,020A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,90620 0,90620
Materials:

0,019621,090000,018B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
1,624051,624051,000D0B341C6 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15

cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a
l'obra i manipulada a taller

m2

Subtotal... 1,64367 1,64367

0,013591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,56346
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,56346COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,16m2 Sostre de 20+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de
20 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral
obert superiorment, de 172,7 a 190,9 kNm per m d'amplària
de moment flector últim

E4LV55HA Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,60000/R 24,000000,150A0121000 =xOficial 1ah
3,00900/R 20,060000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,60900 6,60900
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Maquinària:

7,34700/R 48,980000,150C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 7,34700 7,34700
Materials:

47,1000047,100001,000B4LV05HD =xLlosa alveolar de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a
120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de
136,5 a 146,0 kNm per m d'amplària de moment flector últim

m2

Subtotal... 47,10000 47,10000

0,099141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,15513
0,00%DESPESES INDIRECTES

61,15513COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,42m2 Formació de sostre 20+5 cm amb lloses alveolars de formigó
pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb
junt obert superiorment, de 172,7 a 190,9 kNm de moment
flector últim, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6
kN/m2 per a una llum màxima de 10 m, acer B500T en
malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una
quantia de 0,064 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/ I, abocat
amb cubilot

14LV556E Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

6,69860104,665640,064E45917B3 =xFormigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/10/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

m3

2,563462,563461,000E4B9DC88 =xArmadura per a l'armadura de sostres amb elements
resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

m2

61,1551461,155141,000E4LV55HA =xSostre de 20+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de
20 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral
obert superiorment, de 172,7 a 190,9 kNm per m d'amplària
de moment flector últim

m2

Subtotal... 70,41720 70,41720

COST DIRECTE 70,41720
0,00%DESPESES INDIRECTES

70,41720COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.612,40u QUADRE: CNE 2B2.4D+ALARM+DIF.
BS2DS-7+ALARM+DIF.
ARMARI METÀL·LIC DE 500 X 400 X 200 MM.
PER L'ARRENCADA DE 2 BOMBAS DE FINS A 2,4 KW
INTERRUPTOR GENERAL DE TALL EN CÀRREGA
GUARDAMOTORS
DIFERENCIALS
CONTACTORS
RELE DE ALTERNÀNCIA.
SELECTORS MAN-0-AUT.
LEDS DE INDICACIÓ ESTAT DE BOMBA

1G411333 Rend.: 1,000P- 2

 €2.215,21u QUADRE: CNE 2B2.4D+ALARM+DIF.
BS3DS-9+ALARM+DIF.
ARMARI METÀL·LIC DE 600 X 500 X 300 MM.
PER L'ARRENCADA DE 3 BOMBAS DE FINS A 2,4 KW
INTERRUPTOR GENERAL DE TALL EN CÀRREGA
GUARDAMOTORS
DIFERENCIALS
CONTACTORS
RELE DE ALTERNÀNCIA.
SELECTORS MAN-0-AUT.
LEDS DE INDICACIÓ ESTAT DE BOMBA

1G41A111 Rend.: 1,000P- 3

 €82,80m Cable 13 m / ENM10 Vermell
ENM10 0.95 - 1.10 densitat

BG311206 Rend.: 1,000P- 4

 €5,02m Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de
diàmetre 50 cm, com a màxim, sense solera, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

E21D2111 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,01500/R 20,060000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,01500 5,01500

COST DIRECTE 5,01500
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,01500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,73m3 Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 6 m
de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala
excavadora i càrrega indirecta sobre camió

E221B272 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,48640/R 59,200000,042C1312110 =xPala excavadora gran sobre pneumàtics de 515 kWh
3,24384/R 67,580000,048C13121E5 =xPala excavadora mitjana sobre pneumàtics de 20 a 21,5 t,

amb bivalva batilon
h

Subtotal... 5,73024 5,73024
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COST DIRECTE 5,73024
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,73024COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,25m3 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió

E2222422 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,80240/R 20,060000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,80240 0,80240
Maquinària:

5,43420/R 60,380000,090C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 5,43420 5,43420

0,012041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,24864
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,24864COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,07m3 Estesa de granulats de material reciclat de formigons, en
tongades de 25 cm, com a màxim

E225AR70 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20060/R 20,060000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,20060 0,20060
Maquinària:

0,56030/R 56,030000,010C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWh

Subtotal... 0,56030 0,56030
Materials:

44,3066819,940002,222B0332020 =xGrava de pedrera de pedra granítica, per a drenst

Subtotal... 44,30668 44,30668

0,003011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,07059
0,00%DESPESES INDIRECTES

45,07059COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,19m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a
2 m d'amplària, amb plafons metàl·lics, per a una protecció
del 20%

E23156A2 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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7,68000/R 24,000000,320A0123000 =xOficial 1a encofradorh
6,81920/R 21,310000,320A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 14,49920 14,49920
Materials:

0,046001,150000,040B0A31000 =xClau acerkg
0,946000,430002,200B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,059928,560000,007B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu
0,278261,240000,2244B0D81680 =xPlafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usosm2

Subtotal... 1,33018 1,33018

0,362482,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,19186
0,00%DESPESES INDIRECTES

16,19186COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,31h Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb
electrobomba submergible per a un cabal màxim de 30 m3/h
i alçària manomètrica total fins a 15 m. Inclòs canonada
d'impulsió de 80 mm de diàmetre nominal de cautxú sintètic i
teixit de poliester i poliamida de 50 m de longitud, subministre
i lloguer de grup electrògen de 30 kVA, inclòs consum de
combustible, peces especials, connexions i manteniment de
l'instal·lació.

E2616504 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30090/R 20,060000,015A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,30090 0,30090
Maquinària:

8,39000/R 8,390001,000CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh
1,61000/R 1,610001,000CZ138401 =xElectrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN-80

mm, amb motor de 2,2 kW de potència i muntada amb
guardamotor

h

Subtotal... 10,00000 10,00000

0,007522,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,30842
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,30842COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,36m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008,
amb mitjans manuals

E2R24200 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,06000/R 20,060001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,06000 20,06000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,300901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,36090
0,00%DESPESES INDIRECTES

20,36090COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,75m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km

E2R35039 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

7,75200/R 32,300000,240C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 7,75200 7,75200

COST DIRECTE 7,75200
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,75200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,24m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

E2R54239 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

9,23780/R 32,300000,286C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 9,23780 9,23780

COST DIRECTE 9,23780
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,23780COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,26m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, 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)

E2RA7581 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

13,2600078,000000,170B2RA7581 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, 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)

t

Subtotal... 13,26000 13,26000
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COST DIRECTE 13,26000
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,26000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,48m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

E2RA7L01 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7,480007,480001,000B2RA7L01 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 7,48000 7,48000

COST DIRECTE 7,48000
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,48000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,57m2 Clavament i extracció individual de palplanxes recuperables
d'acer S275 JR de 700 mm d'amplada útil i de 8 mm de gruix
amb un mòdul resistent de 540 cm3/m fins una fondària de 8
m en terreny de graves, arriostrada a capcel·lera, inclòs
arriostrament mitjançant perfils metàl·lics, 2 bigues HEB 400
de 9 m, als costats curts, i 8 codals GISV + HEB 240
(distància màxima entre codals 4 m), lloguer diari de
tablestaques i arriostraments.

E3H28624 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,38000/R 20,760000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 10,38000 10,38000
Maquinària:

2,28280/R 57,070000,040C150G900 =xGrua autopropulsada de 20 th
8,15200/R 203,800000,040C3E62000 =xMartell percussor d'efecte doble amb motorh

Subtotal... 10,43480 10,43480
Materials:

3,500003,500001,000B3H28620 =xPalplanxes recuperables d'acer S275 JR de 700 mm
d'amplada útil i de 8 mm de gruix amb un mòdul resistent de
540 cm3/m fins una fondària de 8 m en terreny de graves,
arriostrada a capcel·lera, inclòs arriostrament mitjançant
perfils metàl·lics, 2 bigues HEB 400 de 9 m, als costats curts,
i 8 codals GISV + HEB 240 (distància màxima entre codals 4
m), lloguer diari de tablestaques i arriostraments.

m2

Subtotal... 3,50000 3,50000
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0,259502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,57430
0,00%DESPESES INDIRECTES

24,57430COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.600,00u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de martell
percussor d'efecte doble, amb motor, per a clavament i
extracció de palplanxes recuperables.

E3HZ1100 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2.600,00000/R 2.600,000001,000C3EZ3000 =xDesplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de martell
percussor d'efecte doble, amb motor

u

Subtotal... 2.600,00000 2.600,00000

COST DIRECTE 2.600,00000
0,00%DESPESES INDIRECTES

2.600,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.900,00u Transport d'entrega i recollida de palplanxes recuperables a
lloc d'us.

E3HZZ001 Rend.: 1,000P- 18

 €10,79m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

E3Z112P1 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,32300/R 17,640000,075A0122000 =xOficial 1a paletah
3,00900/R 20,060000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,33200 4,33200
Materials:

6,3955560,910000,105B06NLA2C =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, HL-150/P/20

m3

Subtotal... 6,39555 6,39555

0,064981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,79253
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,79253COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €30,43m Subministrament, col·locació d'estintolament per canonada o
rac de serveis mitjançant biga d'acer S275JR segons
UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM
i UPN ref. IPN-200 de la sèrie PERFILS de CELSA , amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.

E4435111Z001 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,76400/R 17,640000,100A0122000 =xOficial 1a paletah
2,00600/R 20,060000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,77000 3,77000
Materials:

26,563001,0100026,300B44Z5011BQX7 =xPerfil IPN-200 d'acer laminat en calent, ref. IPN-200 de la
sèrie PERFILS de CELSA

kg

Subtotal... 26,56300 26,56300

0,094252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,42725
0,00%DESPESES INDIRECTES

30,42725COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,74kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes
formades per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

E4445315 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,44850/R 17,940000,025A0125000 =xOficial 1a soldadorh
0,21333/R 16,410000,013A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,66183 0,66183
Maquinària:

0,08175/R 3,270000,025C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,08175 0,08175
Materials:

0,980000,980001,000B44Z50AA =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 0,98000 0,98000

0,016552,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,74013
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,74013COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €14,47m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó
metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el
formigó vist

E4D22A26 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,80000/R 24,000000,200A0123000 =xOficial 1a encofradorh
4,26200/R 21,310000,200A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 9,06200 9,06200
Materials:

0,115811,150000,1007B0A31000 =xClau acerkg
0,898700,430002,090B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,086468,560000,0101B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu
0,2074520,540000,0101B0D629A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usoscu
3,221402,950001,092B0D81550 =xPlafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usosm2
0,207002,070000,100B0DZA000 =xDesencofrantl
0,440000,440001,000B0DZP500 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x200 cm
u

Subtotal... 5,17682 5,17682

0,226552,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,46537
0,00%DESPESES INDIRECTES

14,46537COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,27m2 Paret estructural per a revestir de 25 cm de gruix, de bloc
d'argila expandida, R-4, de 500x200x250 mm, per a revestir,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb
morter de ciment CEM II, de dosificació 1:1:7 (5 N/mm2 ) i
amb una resistència a compressió de la paret de 2 N/mm2

E4H27R1A Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,05600/R 17,640000,400A0122000 =xOficial 1a paletah
4,01200/R 20,060000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,06800 11,06800
Materials:

22,731082,2600010,058B0E915R1 =xBloc de morter d'argila expandida, massís llis, de
500x200x250 mm, per a revestir, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-3

u

1,19473102,993730,0116D070A6C1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 23,92581 23,92581

0,276702,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,27051
0,00%DESPESES INDIRECTES
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35,27051COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,65m2 Formació de pendents amb morter de perlita i ciment de
densitat 350 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà

E5Z15S30 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,20500/R 17,640000,125A0122000 =xOficial 1a paletah
2,50750/R 20,060000,125A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,71250 4,71250
Materials:

14,86529119,688350,1242D0763081 =xMorter de perlita i ciment, de densitat 350 kg/m3, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 14,86529 14,86529

0,070691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,64848
0,00%DESPESES INDIRECTES

19,64848COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,82m Subministre i col.locació de junt de formigonat format a base
d'una làmina de PVC flexible marca Sika PVC tipus ''O'' o
similar, inclós part proporcional d'elements de muntatge i
col.locació

E7538A01 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,16000/R 24,000000,090A0121000 =xOficial 1ah
1,67850/R 18,650000,090A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 3,83850 3,83850
Materials:

0,319503,550000,090B0906000 =xAdhesiu de PVCKG
8,300008,300001,000B7428A01 =xLàmina de PVC flexibleM
0,360000,300001,200B761TA00 =xPart proporcional d'elements de muntatge i col.locacióU

Subtotal... 8,97950 8,97950

COST DIRECTE 12,81800
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,81800COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €13,93m Subministre i col.locació de membrana per segellat de junts
de gruix 1 mm d´una làmina de cautxú sintètic no regenerat
(butil) col.locada adherida, amb adhesiu de cautxú sintètic en
dissolució marca Sikaswell 2010 H o similar, inclós part
proporcional d'elements de muntatge i col.locació

E761A005 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,68000/R 24,000000,070A0121000 =xOficial 1ah
1,30550/R 18,650000,070A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 2,98550 2,98550
Materials:

1,083003,610000,300B0911000 =xAdhesiu d´aplicació a dues cares de cautxú sintètic en
dissolució

KG

8,960008,960001,000B761A001 =xPerfil elastomèric amb materials hidròfils que s'expandeixen
amb el contacte de l'aigua

M

0,900000,300003,000B761TA00 =xPart proporcional d'elements de muntatge i col.locacióU

Subtotal... 10,94300 10,94300

COST DIRECTE 13,92850
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,92850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,03m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra

E81111E0 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,70320/R 17,640000,380A0122000 =xOficial 1a paletah
3,81140/R 20,060000,190A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,51460 10,51460
Materials:

1,5156193,556000,0162D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 1,51561 1,51561

COST DIRECTE 12,03021
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,03021COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,58m Subministre i col.locació de morter per a regularització de
cantonades solera i murs format a base de ciment, millorat
amb resines sintètiques , fum de sílice i fibres de poliamida
marca Sikatop o similar

E812U005 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

0,24000/R 24,000000,010A0121000 =xOficial 1ah
0,18650/R 18,650000,010A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 0,42650 0,42650
Materials:

4,150000,830005,000B071U005 =xMorter per cantonades entre murs format a base de ciment,
millorat amb resines sintètiques , fum de sílice i fibres de
poliamida

KG

Subtotal... 4,15000 4,15000

COST DIRECTE 4,57650
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,57650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,23m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i
dues d'acabat

E898D240 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,40000/R 24,000000,100A012D000 =xOficial 1a pintorh
0,21310/R 21,310000,010A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 2,61310 2,61310
Materials:

2,616304,750000,5508B89ZPE00 =xPintura plàstica per a exteriorskg

Subtotal... 2,61630 2,61630

COST DIRECTE 5,22940
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,22940COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,24m2 Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura per
a la protecció de superfícies de formigó, tixotròpica i elàstica
de resines acríliques, monocomponent, per a protecció
contra la penetració i resistent a l'humitat, aplicada en tres
capes

E8B271E3 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,60000/R 24,000000,150A012D000 =xOficial 1a pintorh
0,31965/R 21,310000,015A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 3,91965 3,91965
Materials:

2,261003,230000,700B8B471E0 =xPintura per a la protecció de superfícies de formigó,
tixotròpica i elàstica de resines acríliques, monocomponent,
per a protecció contra la penetració i resistent a l'humitat

kg
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Subtotal... 2,26100 2,26100

0,058791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,23944
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,23944COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,63m2 Emulsió bituminosa per impermeabilització de murs exteriors
marca Sika Igol-A o similar

E9J12X62 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24912/R 20,760000,012A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,24912 0,24912
Maquinària:

0,06729/R 22,430000,003C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàlticH

Subtotal... 0,06729 0,06729
Materials:

0,310000,310001,000B0552B00 =xEmulsió bituminosa catiònica tipus ECIKG

Subtotal... 0,31000 0,31000

COST DIRECTE 0,62641
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,62641COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,35m Formació de rasa drenant per a excavació amb tub de PVC
de doble paret, de diàmetre 200 mm, ranurat parcial en un
arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport
a abocador, tub, geotextil i reblert de material filtrant amb una
profunditat de fins a 2 metres i una amplada de 0,60 metres.

ED58DREN Rend.: 12,360P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35987/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah
1,94175/R 24,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
5,03883/R 20,760003,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 7,34045 7,34045
Maquinària:

6,32686/R 39,100002,000C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,70793/R 8,750001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
3,18608/R 39,380001,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 10,22087 10,22087
Materials:

7,2468020,130000,360B033U030 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens

m3
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2,520001,050002,400B7B1U002 =xFeltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de

150 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 1750 N

m2

12,0201011,670001,030BD5AA200 =xTub ranurat corrugat de PVC circular de doble paret per a
drenatge de D= 200 mm
Ranurat en un arc de 220º a 360º. Rigidesa superior a 4
kN/m2
Unió per copa amb junta elàstica.

m

Subtotal... 21,78690 21,78690

COST DIRECTE 39,34822
0,00%DESPESES INDIRECTES

39,34822COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €215,47m Paret per a pou circular de D=80 cm, de 15 cm de gruix de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per
fora amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

EDD15638 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

79,09776/R 17,640004,484A0122000 =xOficial 1a paletah
89,94904/R 20,060004,484A0140000 =xManobreh

Subtotal... 169,04680 169,04680
Materials:

0,005051,010000,005B0111000 =xAiguam3
1,37475105,750000,013B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons

UNE-EN 197-1, en sacs
t

22,771840,2300099,008B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

19,7309693,556000,2109D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 43,88260 43,88260

2,535701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 215,46510
0,00%DESPESES INDIRECTES

215,46510COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.360,00dia Neteja i inspecció de clavegueres, pous i fosses sèptiques de
clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua
a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de
compressor situat en camió cisterna i posterior inspecció
amb càmera de TV.

EDH1Z001 Rend.: 1,000P- 34
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 €116,57u Subministre i col.locació de tub passamur de 65mm de
diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer inos AISI316 .Inclós
encofrat prèvi, segellat, elemants d'estanqueïtat, brides,
canonada, juntes, fixacions i p.p d'elements de connexió i
muntatge. Completament instal.lat i provat a l'obra.

EF4Z0065 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,46370/R 18,230000,190A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,10650/R 16,350000,190A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,57020 6,57020
Materials:

110,00000110,000001,000BF4Z0065 =xTub passamur de 65 mm de diàmetre i 700 mm de longitud
d'acer inoxidable AISI 316 inclós brides i juntes
d'estanqueitat i/o desmuntatge

U

Subtotal... 110,00000 110,00000

COST DIRECTE 116,57020
0,00%DESPESES INDIRECTES

116,57020COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €166,74u Subministre i col.locació de tub passamur de 75mm de
diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer inos AISI316 .Inclós
encofrat prèvi, segellat, elemants d'estanqueïtat, brides,
canonada, juntes, fixacions i p.p d'elements de connexió i
muntatge. Completament instal.lat i provat a l'obra.

EF4Z0075 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,55485/R 18,230000,195A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,18825/R 16,350000,195A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,74310 6,74310
Materials:

160,00000160,000001,000BF4Z0075 =xTub passamur de 75 mm de diàmetre i 700 mm de longitud
d'acer inoxidable AISI 316 inclós brides i juntes
d'estanqueitat i/o desmuntatge

U

Subtotal... 160,00000 160,00000

COST DIRECTE 166,74310
0,00%DESPESES INDIRECTES

166,74310COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €186,74u Subministre i col.locació de tub passamur de 80mm de
diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer inos AISI316 .Inclós
encofrat prèvi, segellat, elemants d'estanqueïtat, brides,
canonada, juntes, fixacions i p.p d'elements de connexió i
muntatge. Completament instal.lat i provat a l'obra.

EF4Z0080 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

3,55485/R 18,230000,195A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,18825/R 16,350000,195A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,74310 6,74310
Materials:

180,00000180,000001,000BF4Z0080 =xTub passamur de 80 mm de diàmetre i 700 mm de longitud
d'acer inoxidable AISI 316 inclós brides i juntes
d'estanqueitat i/o desmuntatge

U

Subtotal... 180,00000 180,00000

COST DIRECTE 186,74310
0,00%DESPESES INDIRECTES

186,74310COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €446,67u Subministre i col.locació de tub passamur de 200mm de
diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer inos AISI316 .Inclós
encofrat prèvi, segellat, elemants d'estanqueïtat, brides,
canonada, juntes, fixacions i p.p d'elements de connexió i
muntatge. Completament instal.lat i provat a l'obra.

EF4Z0200 Rend.: 1,011P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,51617/R 18,230000,195A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,15356/R 16,350000,195A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,66973 6,66973
Materials:

440,00000440,000001,000BF4Z0200 =xTub passamur de 200 mm de diàmetre i 700 mm de longitud
d'acer inoxidable AISI 316 inclós brides i juntes
d'estanqueitat i/o desmuntatge

U

Subtotal... 440,00000 440,00000

COST DIRECTE 446,66973
0,00%DESPESES INDIRECTES

446,66973COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €556,74u Subministre i col.locació de tub passamur de 250mm de
diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer inos AISI316 .Inclós
encofrat prèvi, segellat, elemants d'estanqueïtat, brides,
canonada, juntes, fixacions i p.p d'elements de connexió i
muntatge. Completament instal.lat i provat a l'obra.

EF4Z0250 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,55485/R 18,230000,195A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,18825/R 16,350000,195A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,74310 6,74310
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
550,00000550,000001,000BF4Z0250 =xTub passamur de 250 mm de diàmetre i 700 mm de longitud

d'acer inoxidable AISI 316 inclós brides i juntes
d'estanqueitat i/o desmuntatge

U

Subtotal... 550,00000 550,00000

COST DIRECTE 556,74310
0,00%DESPESES INDIRECTES

556,74310COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €946,74u Subministre i col.locació de tub passamur de 500mm de
diàmetre i 700 mm de longitud. d'acer inos AISI316 .Inclós
encofrat prèvi, segellat, elemants d'estanqueïtat, brides,
canonada, juntes, fixacions i p.p d'elements de connexió i
muntatge. Completament instal.lat i provat a l'obra.

EF4Z0500 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,55485/R 18,230000,195A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,18825/R 16,350000,195A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,74310 6,74310
Materials:

940,00000940,000001,000BF4Z0500 =xTub passamur de 500 mm de diàmetre i 700 mm de longitud
d'acer inoxidable AISI 316 inclós brides i juntes
d'estanqueitat i/o desmuntatge

U

Subtotal... 940,00000 940,00000

COST DIRECTE 946,74310
0,00%DESPESES INDIRECTES

946,74310COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.500,00U Projecte elèctric de legalització de les instal.lacionsEGZ106 Rend.: 1,000P- 41

 €143,45u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de
vidre, de 160 A, segons esquema UNESA número 9, inclosa
base portafusibles tripolar NH T-0 (sense els fusibles) i
neutre amobible, connexió mitjançant cargols inoxidables
M10, grau de protecció IP41 IK09, muntada superficialment

EG11UA16 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,23000/R 18,230001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
16,32000/R 16,320001,000A013H000 =xAyudante electricistah

Subtotal... 34,55000 34,55000
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
97,5000097,500001,000BG11UA16 =xCaixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de

vidre, de 160 A, segons esquema UNESA número 9, inclosa
base portafusibles tripolar NH T-0 (sense els fusibles) i
neutre amobible, connexió mitjançant cargols inoxidables
M10, grau de protecció IP41 IK09

u

10,8800010,880001,000BGW11000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa general de proteccióu

Subtotal... 108,38000 108,38000

0,518251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 143,44825
0,00%DESPESES INDIRECTES

143,44825COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,92m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV,
tetrapolar de 4x6 mm2 i col·locat en tub

EG31S506 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,67451/R 18,230000,037A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,60384/R 16,320000,037A013H000 =xAyudante electricistah

Subtotal... 1,27835 1,27835
Materials:

2,620002,620001,000BG31S500 =xConductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, amb
aïllament de policlorur de vinil (PVC), coberta de polietilè
reticulat (XLPE) i armadura lleugera de fleixos d'acer tipus F,
de 4 x 6 mm2

m

Subtotal... 2,62000 2,62000

0,019181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,91753
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,91753COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,11m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV,
tetrapolar de 4x10 mm2 i col·locat en tub

EG31S606 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,67451/R 18,230000,037A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,60384/R 16,320000,037A013H000 =xAyudante electricistah

Subtotal... 1,27835 1,27835
Materials:

3,810003,810001,000BG31S600 =xConductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, amb
aïllament de policlorur de vinil (PVC), coberta de polietilè
reticulat (XLPE) i armadura lleugera de fleixos d'acer tipus F,
de 4 x 10 mm2

m

Subtotal... 3,81000 3,81000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,019181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,10753
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,10753COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,51m Conductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV, amb neutre
fiador de 2x6 mm2 i col·locat amb grapes sobre façanes

EG31T50F Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,24229/R 18,230000,123A012H000 =xOficial 1a electricistah
2,00736/R 16,320000,123A013H000 =xAyudante electricistah

Subtotal... 4,24965 4,24965
Materials:

0,850000,850001,000BG31T500 =xConductor de designació UNE RZ 0,6/1 kV trenat en feix,
amb coberta aïllant de polietilè reticulat (XLPE), amb
conductor neutre fiador, de 2 x 6 mm2

m

0,350000,350001,000BGW3N000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de coure de
designació UNE RZ 0,6/1 kV

u

Subtotal... 1,20000 1,20000

0,063741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,51339
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,51339COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,41m Conductor de coure paral·lel separable flexible, 250 V de
tensió nominal, bipolar de secció 2x1,5 mm2 i muntat
superficialment

EG372202 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32814/R 18,230000,018A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,29376/R 16,320000,018A013H000 =xAyudante electricistah

Subtotal... 0,62190 0,62190
Materials:

0,438600,430001,020BG372200 =xConductor de coure paral·lel separable flexible, de 250 V de
tensió nominal, bipolar de secció 2x1,5 mm2

m

0,340000,340001,000BGW37000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de coure
paral·lels separables flexibles, de 250 V de tensió nominal

u

Subtotal... 0,77860 0,77860

0,009331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,40983
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,40983COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA
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 €1,63m Conductor de coure paral·lel separable flexible, 250 V de
tensió nominal, bipolar de secció 2x2,5 mm2 i muntat
superficialment

EG372302 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32814/R 18,230000,018A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,29376/R 16,320000,018A013H000 =xAyudante electricistah

Subtotal... 0,62190 0,62190
Materials:

0,663000,650001,020BG372300 =xConductor de coure paral·lel separable flexible, de 250 V de
tensió nominal, bipolar de secció 2x2,5 mm2

m

0,340000,340001,000BGW37000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de coure
paral·lels separables flexibles, de 250 V de tensió nominal

u

Subtotal... 1,00300 1,00300

0,009331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,63423
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,63423COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,35m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

EG380807 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,64600/R 18,230000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,26400/R 16,320000,200A013H000 =xAyudante electricistah

Subtotal... 6,91000 6,91000
Materials:

1,193401,170001,020BG380800 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2m
0,140000,140001,000BGY38000 =xPart proporcional d'elements especials per a conductors de

coure nus
u

Subtotal... 1,33340 1,33340

0,103651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,34705
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,34705COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,73u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 4 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

EG414D95 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,64600/R 18,230000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,26400/R 16,320000,200A013H000 =xAyudante electricistah
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Subtotal... 6,91000 6,91000

Materials:
40,3600040,360001,000BG414D95 =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 4 A d'intensitat

nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,360000,360001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 40,72000 40,72000

0,103651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,73365
0,00%DESPESES INDIRECTES

47,73365COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,54u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

EG414D9B Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,64600/R 18,230000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,26400/R 16,320000,200A013H000 =xAyudante electricistah

Subtotal... 6,91000 6,91000
Materials:

24,1700024,170001,000BG414D9B =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,360000,360001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 24,53000 24,53000

0,103651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,54365
0,00%DESPESES INDIRECTES

31,54365COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,83u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

EG414D9D Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,64600/R 18,230000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah
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3,26400/R 16,320000,200A013H000 =xAyudante electricistah

Subtotal... 6,91000 6,91000
Materials:

25,4600025,460001,000BG414D9D =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,360000,360001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 25,82000 25,82000

0,103651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,83365
0,00%DESPESES INDIRECTES

32,83365COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,87u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

EG414DJB Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,19290/R 18,230000,230A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,26400/R 16,320000,200A013H000 =xAyudante electricistah

Subtotal... 7,45690 7,45690
Materials:

48,9400048,940001,000BG414DJB =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,360000,360001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 49,30000 49,30000

0,111851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,86875
0,00%DESPESES INDIRECTES

56,86875COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €75,46u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

EG414DJH Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA
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4,19290/R 18,230000,230A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,26400/R 16,320000,200A013H000 =xAyudante electricistah

Subtotal... 7,45690 7,45690
Materials:

67,5300067,530001,000BG414DJH =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,360000,360001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 67,89000 67,89000

0,111851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 75,45875
0,00%DESPESES INDIRECTES

75,45875COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €146,58u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

EG414DJJ Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,01590/R 18,230000,330A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,26400/R 16,320000,200A013H000 =xAyudante electricistah

Subtotal... 9,27990 9,27990
Materials:

136,80000136,800001,000BG414DJJ =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,360000,360001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 137,16000 137,16000

0,139201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 146,57910
0,00%DESPESES INDIRECTES

146,57910COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €95,87u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

EG42539D Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,38050/R 18,230000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,26400/R 16,320000,200A013H000 =xAyudante electricistah

Subtotal... 9,64450 9,64450
Materials:

85,7500085,750001,000BG42539D =xInterruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,330000,330001,000BGW42000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors diferencialsu

Subtotal... 86,08000 86,08000

0,144671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 95,86917
0,00%DESPESES INDIRECTES

95,86917COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €143,65u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

EG4253JH Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,11500/R 18,230000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,26400/R 16,320000,200A013H000 =xAyudante electricistah

Subtotal... 12,37900 12,37900
Materials:

130,76000130,760001,000BG4253JH =xInterruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat,
de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,330000,330001,000BGW42000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors diferencialsu

Subtotal... 131,09000 131,09000

0,185691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 143,65468
0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
143,65468COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,97u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 50 A, unipolar, amb
portafusible separable de 22x58 mm i muntat superficialment

EG45A142 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,02618/R 18,230000,166A012H000 =xOficial 1a electricistah
1,63200/R 16,320000,100A013H000 =xAyudante electricistah

Subtotal... 4,65818 4,65818
Materials:

7,990007,990001,000BG45A140 =xTallacircuit amb fusible cilíndric de 50 A, unipolar, amb
portafusible separable de dimensions 22x58 mm

u

0,250000,250001,000BGW45000 =xPart proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb fusible
cilíndric

u

Subtotal... 8,24000 8,24000

0,069871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,96805
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,96805COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €347,93u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb
IGA integrat d'intensitat nominal 50 A, tetrapolar (3P+N), PIA
corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

EG482355 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,01590/R 18,230000,330A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,26400/R 16,320000,200A013H000 =xAyudante electricistah

Subtotal... 9,27990 9,27990
Materials:

338,15000338,150001,000BG482355 =xProtector per a sobretensions permanents i transitòries amb
IGA integrat d'intensitat nominal 50 A, tetrapolar (3P+N), PIA
corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN

u

0,360000,360001,000BGW48000 =xPart proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

u

Subtotal... 338,51000 338,51000

0,139201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 347,92910
0,00%DESPESES INDIRECTES

347,92910COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,79u Caixa de mecanismes, per a un element, preu superior,
encastada

EG611011 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36460/R 18,230000,020A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,32640/R 16,320000,020A013H000 =xAyudante electricistah

Subtotal... 0,69100 0,69100
Materials:

1,090001,090001,000BG611010 =xCaixa per a mecanismes, per a un element, preu superioru

Subtotal... 1,09000 1,09000

0,010371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,79137
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,79137COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,58u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu superior, encastat

EG6211D4 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,73450/R 18,230000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah
2,17056/R 16,320000,133A013H000 =xAyudante electricistah

Subtotal... 4,90506 4,90506
Materials:

9,600009,600001,000BG6211D4 =xInterruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu superior, per a encastar

u

Subtotal... 9,60000 9,60000

0,073581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,57864
0,00%DESPESES INDIRECTES

14,57864COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,70u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de
terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida,
preu superior, encastada

EG631A58 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,73450/R 18,230000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah
2,17056/R 16,320000,133A013H000 =xAyudante electricistah

Subtotal... 4,90506 4,90506
Materials:

6,720006,720001,000BG631A58 =xPresa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de
terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida,
preu superior, per a encastar

u

Subtotal... 6,72000 6,72000
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0,073581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,69864
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,69864COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.063,01u Bateria de condensadors d'energia reactiva de 10 kVAr de
potència reactiva, de 400 V de tensió, de connexió
automàtica i muntada superficialment

EGB18322 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,76068/R 18,230000,316A012H000 =xOficial 1a electricistah
5,15712/R 16,320000,316A013H000 =xAyudante electricistah

Subtotal... 10,91780 10,91780
Materials:

1.048,230001.048,230001,000BGB18320 =xBateria de condensadors d'energia reactiva de 10 kVAr, de
400 V de tensió, automàtica

u

3,700003,700001,000BGWB1000 =xPart proporcional d'accessoris per a bateries de
condensadors

u

Subtotal... 1.051,93000 1.051,93000

0,163771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.063,01157
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.063,01157COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6.990,37u Grup electrògen de 7,5 fins a 20 kVA de potència, per a 230
o 400 V de tensió, amb motor dièsel, de tipus fix, sistema de
funcionament automàtic i instal·lat

EGC13712 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,83890/R 18,230000,430A012H000 =xOficial 1a electricistah
7,01760/R 16,320000,430A013H000 =xAyudante electricistah

Subtotal... 14,85650 14,85650
Materials:

6.903,000006.903,000001,000BGC13712 =xGrup electrógen des de 7,5 fins a 20 kVA, per a 230 o 400 V
de tensió, amb motor dièsel, fix i sistema de funcionament
automàtic

u

72,1400072,140001,000BGWC1000 =xPart proporcional d' accessoris per a grups electrògensu

Subtotal... 6.975,14000 6.975,14000

0,371412,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6.990,36791
0,00%DESPESES INDIRECTES

6.990,36791COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €21,77u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 17,3
mm de diàmetre, clavada a terra

EGD1431E Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,84918/R 18,230000,266A012H000 =xOficial 1a electricistah
4,34112/R 16,320000,266A013H000 =xAyudante electricistah

Subtotal... 9,19030 9,19030
Materials:

8,510008,510001,000BGD14310 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de
2500 mm de llargària, de 17,3 mm de diàmetre, estàndard

u

3,930003,930001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

u

Subtotal... 12,44000 12,44000

0,137851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,76815
0,00%DESPESES INDIRECTES

21,76815COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,78u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment

EGDZ1102 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,55750/R 18,230000,250A012H000 =xOficial 1a electricistah
4,08000/R 16,320000,250A013H000 =xAyudante electricistah

Subtotal... 8,63750 8,63750
Materials:

10,0100010,010001,000BGDZ1102 =xPunt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment

u

Subtotal... 10,01000 10,01000

0,129561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,77706
0,00%DESPESES INDIRECTES

18,77706COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17.851,50u Subministre i col·locació d'envolvent de superficie monobloc
de formigó armat de marca Lekumbide o similar amb
mesures: L = 3,5 m / A = 2,20 m / h = 2, 70 m.
Capaç d'incloure al seu interior un grup electrògen amb
mesures L = 1,4 m / A = 0,70 m / h= 1,135 m.
Equipat amb terra tècnic d'interior amb h. útil de 30 cm, porta
ventilada d'accés personal i equips amb les mesures
següents: A = 1,10 m/ h = 2 m; reixa de ventilació a la cara
oposada; pretrencats per a entrada i sortida de cables, així
com un orifici per a la sortida de fums del grup electrògen.

EGJ1ZEDF Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

145,84000/R 18,230008,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
391,68000/R 16,3200024,000A013H000 =xAyudante electricistah

Subtotal... 537,52000 537,52000
Maquinària:

195,92000/R 48,980004,000C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 195,92000 195,92000
Materials:

17.110,0000017.110,000001,000BGJ1ZEDF =xEnvolvent de superficie monobloc de formigó armat de marca
Lekumbide o similar amb mesures: L = 3,5 m / A = 2,20 m / h
= 2, 70 m.
Capaç d'incloure al seu interior un grup electrògen amb
mesures L = 1,4 m / A = 0,70 m / h= 1,135 m.
Equipat amb terra tècnic d'interior amb h. útil de 30 cm, porta
ventilada d'accés personal i equips amb les mesures
següents: A = 1,10 m/ h = 2 m; reixa de ventilació a la cara
oposada; pretrencats per a entrada i sortida de cables, així
com un orifici per a la sortida de fums del grup electrògen.

u

Subtotal... 17.110,00000 17.110,00000

8,062801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17.851,50280
0,00%DESPESES INDIRECTES

17.851,50280COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.858,79u Gestor/emisor d'alarmes per a estació de bombament tipus
ATU301 de Flygt o similar, amb capacitat per supervisar 7
entrades digitals i 1 entrada analògica i emmagatzemar 38
alarmes i vessaments. Senyal 4-20 mA, processador de 8
bits PIC, inclòs bateria de seguretat de 8,4 V NiMH i pantalla
de LCD.  Inclòs kit de muntatge i SAI de recarga de bateries.

EGZZALAR Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,23000/R 18,230001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
16,32000/R 16,320001,000A013H000 =xAyudante electricistah

Subtotal... 34,55000 34,55000
Materials:

1.381,830001.381,830001,000BGZZALAR =xGestor/emisor d'alarmes per a estació de bombament tipus
ATU301 de Flygt o similar, amb capacitat per supervisar 7
entrades digitals i 1 entrada analògica i emmagatzemar 38
alarmes i vessaments. Senyal 4-20 mA, processador de 8
bits PIC, inclòs bateria de seguretat de 8,4 V NiMH i pantalla
de LCD.  

u

111,75000111,750001,000BGZZKITT =xKit de muntatge d'equip gestor emisor d'alarmesu
330,14000330,140001,000BGZZSAII =xSAI, unitat de recarrega de bateries externesu

Subtotal... 1.823,72000 1.823,72000

0,518251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.858,78825
0,00%DESPESES INDIRECTES
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1.858,78825COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €847,91u Modem GSM industrial GDW-11 per telecomunicacions, amb
capacitat per enviar alarmes, accessible per a telecontrol,
telemetria, canvi de paràmetres. Permet comunicar amb
altres modems GSM, modem analògic i adaptadors RDSI.

EGZZGSMM Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,23000/R 18,230001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
16,32000/R 16,320001,000A013H000 =xAyudante electricistah

Subtotal... 34,55000 34,55000
Materials:

812,84000812,840001,000BGZZGSMM =xModem GSM industrial GDW-11 per telecomunicacions, amb
capacitat per enviar alarmes, accessible per a telecontrol,
telemetria, canvi de paràmetres. Permet comunicar amb
altres modems GSM, modem analògic i adaptadors RDSI.

u

Subtotal... 812,84000 812,84000

0,518251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 847,90825
0,00%DESPESES INDIRECTES

847,90825COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,94u Llumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat
i cos d'ABS, amb 1 làmpada fluorescent de 4 W de potència,
flux aproximat de 80 lumens i 1 hora d'autonomia, per a
cobrir una superfície aproximada de 15 m2, amb un grau de
protecció IP 425, encastat en sostre o paret

EH614112 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,46900/R 18,230000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah
4,89600/R 16,320000,300A013H000 =xAyudante electricistah

Subtotal... 10,36500 10,36500
Materials:

49,9200049,920001,000BH614112 =xLlumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat
i cos d'ABS, amb 1 làmpada fluorescent de 4 W de potència,
flux aproximat de 80 lumens i 1 hora d'autonomia, per a
cobrir una superfície aproximada de 15 m2, amb un grau de
protecció IP 425, per a encastar en sostre o paret

u

0,500000,500001,000BHW61000 =xPart proporcional d'accessoris de llums d'emergència i
senyalització

u

Subtotal... 50,42000 50,42000

0,155481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 60,94047
0,00%DESPESES INDIRECTES

60,94047COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €99,16u Kit d'emergència per a làmpades fluorescents d'11 a 58 W,
amb balast electrònic i amb carregador-convertidor de
bateria de Pb, amb possibilitat de telecomandament, amb 2
nivells de potència, autonomia >1h treballant al nivell alt i
alimentant un tub fluorescent estàndar de 58 W, i amb un
rendiment del 52%, col·locat

EH6E2211 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,46900/R 18,230000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah
4,89600/R 16,320000,300A013H000 =xAyudante electricistah

Subtotal... 10,36500 10,36500
Materials:

88,1100088,110001,000BH6E2211 =xKit d'emergència per a làmpades fluorescents d'11 a 58 W,
amb balast electrònic i amb carregador-convertidor de bateria
de Pb, amb possibilitat de telecomandament, amb 2 nivells
de potència, autonomia >1h treballant al nivell alt i alimentant
un tub fluorescent estàndar de 58 W, i amb un rendiment del
52%

u

0,530000,530001,000BHW62000 =xPart proporcional d'accessoris de comandaments a distància
autònoms

u

Subtotal... 88,64000 88,64000

0,155481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 99,16048
0,00%DESPESES INDIRECTES

99,16048COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,21u Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs
fluorescents de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de
planxa d'acer perfilat, muntada superficialment al sostre

EHA1H5N4 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,46900/R 18,230000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah
4,89600/R 16,320000,300A013H000 =xAyudante electricistah

Subtotal... 10,36500 10,36500
Materials:

44,4100044,410001,000BHA1H5N0 =xLlumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs
fluorescents de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de
planxa d'acer perfilat

u

1,280001,280001,000BHWA1000 =xPart proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb
tubs fluorescents

u

Subtotal... 45,69000 45,69000

0,155481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,21047
0,00%DESPESES INDIRECTES

56,21047COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €83,77u Tapa de fosa tipus boca d'home de 70x70 cm per a dipòsit
de gas-oil, instal·lada

EK3MU030 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,40000/R 24,800000,500A012G000 =xOficial 1a calefactorh
10,64000/R 21,280000,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 23,04000 23,04000
Materials:

60,1500060,150001,000BK3MU030 =xTapa de fosa tipus boca d'home de 70x70 cm per a dipòsit de
gas-oil

u

Subtotal... 60,15000 60,15000

0,576002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 83,76600
0,00%DESPESES INDIRECTES

83,76600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.108,27u Subministre i col·locació de bomba sumergible capaç
d'impulsar 10 l/s a 3.9 mca de 1.5 Kw de potència a 1355
rpm marca Flygt model NP 3068.180 MT N/C 53-472 o
similar. Inlcós sòcol 65/DN 65, suport superior TG 2'' d'acer
galvanitzat i conjunt de 2 tubs guia de 2'' de diàmetre
nominal i p.p d'elements de connexió i muntatge. Totalment
instal.lada i provada a l'obra.

ENN2Z010 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

218,76000/R 18,2300012,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
196,20000/R 16,3500012,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 414,96000 414,96000
Maquinària:

40,06000/R 40,060001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 40,06000 40,06000
Materials:

1.220,270001.220,270001,000BNN2Z010 =xBomba sumergible capaç d'impulsar 10 l/s a 3.9 mca de 1.5
Kw de potència a 1355 rpm marca Flygt model NP 3068.180
MT N/C 53-472 o similar. 

u

337,83000337,830001,000BNNZZSOC =xSòcol 65/DN 65 segons EN 1092-2 (PN 16) material:GG 25u
95,1500095,150001,000BNNZZSUP =xSuport superior tg 2'' d'acer galvanitzat inclós tubs guia de 2''

i 2 anclatges
u

Subtotal... 1.653,25000 1.653,25000

COST DIRECTE 2.108,27000
0,00%DESPESES INDIRECTES

2.108,27000COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.503,65u Subministre i col·locació de bomba sumergible capaç
d'impulsar 20 l/s a 3.9 mca de 1.5 Kw de potència a 1355
rpm marca Flygt model NP 3068.180 MT N/C 53-472 o
similar. Inlcós sòcol 80/DN 80, suport superior TG 2'' d'acer
galvanitzat i conjunt de 2 tubs guia de 2'' de diàmetre
nominal i p.p d'elements de connexió i muntatge. Totalment
instal.lada i provada a l'obra.

ENN2Z020 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

218,76000/R 18,2300012,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
196,20000/R 16,3500012,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 414,96000 414,96000
Maquinària:

40,06000/R 40,060001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 40,06000 40,06000
Materials:

2.582,670002.582,670001,000BNN2Z020 =xBomba sumergible capaç d'impulsar 20 l/s a 3.9 mca de 2.0
Kw de potència a 1410 rpm marca Flygt model NP 3085.160
MT N/C 53-461 o similar. 

u

370,81000370,810001,000BNNZZSO2 =xSòcol 80/DN 80 segons EN 1092-2 (PN 16)u
95,1500095,150001,000BNNZZSU2 =xSuport superior tg 2x2'' d'acer galvanitzat inclós tubs guia de

2'' i 2 anclatges
u

Subtotal... 3.048,63000 3.048,63000

COST DIRECTE 3.503,65000
0,00%DESPESES INDIRECTES

3.503,65000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.108,27u Subministre i col·locació de bomba sumergible capaç
d'impulsar 3.5 l/s a 4.5 mca de 1.5 Kw de potència a 1355
rpm marca Flygt model NP 3068.180 MT N/C 53-472 o
similar. Inlcós sòcol 65/DN 65, suport superior TG 2'' d'acer
galvanitzat i conjunt de 2 tubs guia de 2'' de diàmetre
nominal i p.p d'elements de connexió i muntatge. Totalment
instal.lada i provada a l'obra.

ENN2Z035 Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

218,76000/R 18,2300012,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
196,20000/R 16,3500012,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 414,96000 414,96000
Maquinària:

40,06000/R 40,060001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 40,06000 40,06000
Materials:

1.220,270001.220,270001,000BNN2Z035 =xBomba sumergible capaç d'impulsar 3.5 l/s a 4.5 mca de 1.5
Kw de potència a 1355 rpm marca Flygt model NP 3068.180
MT N/C 53-472 o similar. 

u

337,83000337,830001,000BNNZZSOC =xSòcol 65/DN 65 segons EN 1092-2 (PN 16) material:GG 25u
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95,1500095,150001,000BNNZZSUP =xSuport superior tg 2'' d'acer galvanitzat inclós tubs guia de 2''

i 2 anclatges
u

Subtotal... 1.653,25000 1.653,25000

COST DIRECTE 2.108,27000
0,00%DESPESES INDIRECTES

2.108,27000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,56u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor,
aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

F21H1641 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,64600/R 18,230000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah
11,23360/R 20,060000,560A0140000 =xManobreh
23,35500/R 20,760001,125A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 38,23460 38,23460
Maquinària:

17,71875/R 15,750001,125C1101100 =xCompressor amb un martell pneumàtich
20,03000/R 40,060000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 37,74875 37,74875

0,573521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,55687
0,00%DESPESES INDIRECTES

76,55687COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €89,48m Reixat d'1.6 m d'alçària, de malla d'acer galvanitzat i
plastificat 200x50 mm i 50x50 de pas de malla i d 5 mm ,
amb doblegat longitudinal, muntants formats de tub d'acer
galvanitzat i plastificat, col.locats cada 2.70 m fixats sobre
coronament de mur de formigó. Inclosa p.p d'elements
auxiliars de fixació i muntatge i pp d'elements corresponents
a la instal.lació de 2 portes.

F6A1Z001 Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,00530/R 18,230000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,24000/R 24,000000,260A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
4,25100/R 16,350000,260A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,49630 12,49630
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
76,9800076,980001,000B6A1U020 =xReixat d'1.5 m d'alçària, d'acer galvanitzat i pintat amb

bastidor de 2.65 x 1.5 m de tub de 50 x 30 x 2 mm i malla
electrosoldada, galvanitzada i pintada, de 200 x 50 mm i d 6
mm i muntants de platina d'acer galvanitzat sobre
coronament de mur de formigó armat i pintat de 6 mm de
gruix, col.locats cada 2.80 m.

m

Subtotal... 76,98000 76,98000

COST DIRECTE 89,47630
0,00%DESPESES INDIRECTES

89,47630COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,99t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
16 surf B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat
granític, estesa i compactada

F9H11231 Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,45600/R 24,000000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,72516/R 20,060000,086A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,18116 2,18116
Maquinària:

0,79440/R 66,200000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,53990/R 53,990000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,72624/R 60,520000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
h

Subtotal... 2,06054 2,06054
Materials:

52,7200052,720001,000B9H11231 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B35/50 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de rodadura i granulat
granític

t

Subtotal... 52,72000 52,72000

0,032721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,99442
0,00%DESPESES INDIRECTES

56,99442COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €120,26m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 250 mm, amb
un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa
nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada
amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb
solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

FD5H81HA Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,12000/R 24,000000,380A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
11,13330/R 20,060000,555A0140000 =xManobreh
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PARTIDES D'OBRA
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Subtotal... 20,25330 20,25330
Materials:

10,4280060,000000,1738B064300C =xFormigó 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

m3

89,2710085,020001,050BD5H81HA =xCanal de formigó polímer, d'amplària interior 250 mm, amb
un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa
nervada, classe D400 segons norma UNE-EN 1433, fixada
amb tanca

m

Subtotal... 99,69900 99,69900

0,303801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 120,25610
0,00%DESPESES INDIRECTES

120,25610COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €142,73u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm
de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

FD5J529E Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

57,48000/R 24,000002,395A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
48,04370/R 20,060002,395A0140000 =xManobreh

Subtotal... 105,52370 105,52370
Materials:

0,003031,010000,003B0111000 =xAiguam3
0,97290105,750000,0092B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons

UNE-EN 197-1, en sacs
t

5,9598060,200000,099B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

18,399890,2300079,9995B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

10,29075108,896830,0945D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

m3

Subtotal... 35,62637 35,62637

1,582861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 142,73293
0,00%DESPESES INDIRECTES

142,73293COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €75,37u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal,
de 650x330x40 mm, classe D400 segons norma UNE-EN
124 i 17 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

FD5Z7CD4 Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,40000/R 24,000000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,02100/R 20,060000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,42100 15,42100
Materials:

1,5724039,310000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

58,1500058,150001,000BD5Z7CD0 =xBastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal,
de 650x330x40 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124
i 17 dm2 de superfície d'absorció

u

Subtotal... 59,72240 59,72240

0,231321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 75,37472
0,00%DESPESES INDIRECTES

75,37472COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6.000,00u Instal·lació de línia provisional mentre durin les obres, inclòs
suports, estesa de cable i connexions i desmuntatge.

FGGSZ001 Rend.: 1,000P- 82

 €13,08m Estesa simple d'un circuit 3x1x240-1x150.FGGSZ022 Rend.: 1,000P- 83

 €109,97u Empalme BT sec 3x240+150 mm2 termotràctilFGGSZ030 Rend.: 1,000P- 84

 €343,75u Suplement per marcar, medir i confeccionar plànol definitiu
constructiu (sup. 100m)

FGGSZ072 Rend.: 1,000P- 85

 €4.000,00u LegalitzacióFGGSZ074 Rend.: 1,000P- 86

 €3.500,00u Permisos oficials i particularsFGGSZ075 Rend.: 1,000P- 87

 €38,51u Connexió cable amb terminal 3x240-1x150 mm2FGGSZ133 Rend.: 1,000P- 88

 €82,85u Cata localització serveis de BTFGGSZCA2 Rend.: 1,000P- 89

 €1.500,00u Ingeniería, topografia i projecteFGGSZING Rend.: 1,000P- 90

 €400,00u Coordinació de seguretat i salutFGGSZSEG Rend.: 1,000P- 91
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 €1.500,00u Supervisió obresFGGSZSUP Rend.: 1,000P- 92

 €2.168,88u Fanal amb columna d'acer galvanitzat i pintat i d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 6 m d'alçària, amb 1
llumenera, per a làmpades de descàrrega de potència 70 W,
col·locat sobre dau de formigó

FHR158V1 Rend.: 1,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,66190/R 18,230000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah
8,64960/R 16,320000,530A013H000 =xAyudante electricistah
5,01500/R 20,060000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 23,32650 23,32650
Maquinària:

21,23180/R 40,060000,530C1503U10 =xCamió grua de 5 th
20,65410/R 38,970000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 41,88590 41,88590
Materials:

29,6665660,200000,4928B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

2.018,650002.018,650001,000BHR158D1 =xFanal amb columna d'acer galvanitzat i pintat i d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 6 m d'alçària, amb 1
llumenera, per a làmpades de descàrrega de potència 70 W

u

15,0500015,050001,000BHU31171 =xLàmpada de vapor de sodi de pressió alta de forma ovoide,
amb casquet E27, de potència 70 W

u

39,7200039,720001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 2.103,08656 2.103,08656

0,583162,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.168,88212
0,00%DESPESES INDIRECTES

2.168,88212COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,00m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en
massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G214U020 Rend.: 2,843P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,56454/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah
2,11045/R 24,000000,250A0121000 =xOficial 1ah
9,00897/R 20,490001,250A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 12,68396 12,68396
Maquinària:

18,65987/R 53,050001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
6,23285/R 17,720001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a

30 kg
h
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1,06191/R 60,380000,050C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
1,73549/R 49,340000,100C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,31833/R 3,620000,250C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 28,00845 28,00845
Materials:

6,310006,310001,000B2RB0005 =xCànon per a la deposició controlada a centre de reciclatge, o
dipòsit autoritzat, de residus de formigó, ceràmics, metalls
barrejats o residus barrejats inerts o no especials, procedents
de construcció o demolició, amb codis 170101, 170103,
170407 i 170107 respectivament segons el Catàleg Europeu
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 6,31000 6,31000

COST DIRECTE 47,00241
0,00%DESPESES INDIRECTES

47,00241COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,88m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15
cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

G2194XG5 Rend.: 1,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,65250/R 53,050000,050C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
0,22412/R 56,030000,004C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWh

Subtotal... 2,87662 2,87662

COST DIRECTE 2,87662
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,87662COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,78m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària de 20 cm

G219Q105 Rend.: 1,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,44000/R 24,000000,060A0121000 =xOficial 1ah
1,24560/R 20,760000,060A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,68560 2,68560
Maquinària:

0,17580/R 2,930000,060C110A0G0 =xDipòsit d'aire comprimit de 180 m3/hh
0,87660/R 14,610000,060C110U070 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarh

Subtotal... 1,05240 1,05240
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0,040281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,77828
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,77828COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,59m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó i
càrrega sobre camió

G219U020 Rend.: 31,880P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13952/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah
1,28545/R 20,490002,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,42497 1,42497
Maquinària:

1,66405/R 53,050001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
0,55583/R 17,720001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a

30 kg
h

0,94699/R 60,380000,500C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 3,16687 3,16687

COST DIRECTE 4,59184
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,59184COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,46m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, inclos càrrega
sobre camió

G219U030 Rend.: 18,854P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23592/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah
1,08677/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,32269 1,32269
Maquinària:

2,81373/R 53,050001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
0,32025/R 60,380000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 3,13398 3,13398

COST DIRECTE 4,45667
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,45667COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €54,16m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a
la vora

G222U200 Rend.: 1,000P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

54,16200/R 20,060002,700A0140000 =xManobreh

Subtotal... 54,16200 54,16200

COST DIRECTE 54,16200
0,00%DESPESES INDIRECTES

54,16200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,51m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

G228U010 Rend.: 1,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28912/R 22,240000,013A0112000 =xCap de collah
1,29750/R 20,760000,0625A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,58662 1,58662
Maquinària:

1,56988/R 60,380000,026C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
0,64760/R 12,430000,0521C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
0,20098/R 38,650000,0052C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 2,41846 2,41846
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3
0,456000,380001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,

procedent de la pròpia obra
m3

Subtotal... 0,50650 0,50650

COST DIRECTE 4,51158
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,51158COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,96m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

G228U015 Rend.: 19,200P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28958/R 22,240000,250A0112000 =xCap de collah
1,28063/R 20,490001,200A0130000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 1,57021 1,57021

Maquinària:
1,44453/R 55,470000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,64740/R 12,430001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
0,20130/R 38,650000,100C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 2,29323 2,29323
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3
4,044003,370001,200B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i

transport a l'obra
m3

Subtotal... 4,09450 4,09450

COST DIRECTE 7,95794
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,95794COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,64m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G228U200 Rend.: 1,000P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,55600/R 22,240000,025A0112000 =xCap de collah
2,07600/R 20,760000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,63200 2,63200
Maquinària:

3,01900/R 60,380000,050C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
0,87500/R 8,750000,100C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
0,77300/R 38,650000,020C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 4,66700 4,66700
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3
27,2880022,740001,200B031U030 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmm3

Subtotal... 27,33850 27,33850

COST DIRECTE 34,63750
0,00%DESPESES INDIRECTES

34,63750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,28m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15
km

G2R35069 Rend.: 1,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
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Maquinària:

5,27660/R 37,690000,140C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

Subtotal... 5,27660 5,27660

COST DIRECTE 5,27660
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,27660COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €74,38m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a base de l'aglomerat asfàltic i anivellació de
rases.

G3Z1U030 Rend.: 1,000P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,34694/R 22,240000,0156A0112000 =xCap de collah
1,50000/R 24,000000,0625A0121000 =xOficial 1ah
1,02188/R 16,350000,0625A013M000 =xAjudant muntadorh
2,50750/R 20,060000,125A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,37632 5,37632
Maquinària:

0,23500/R 1,880000,125C1700006 =xVibrador intern de formigóh
2,02717/R 97,460000,0208C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
1,04938/R 16,790000,0625CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 3,31155 3,31155
Materials:

65,6880062,560001,050B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 65,68800 65,68800

COST DIRECTE 74,37587
0,00%DESPESES INDIRECTES

74,37587COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €105,11m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qa de consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i
curat

G450A355 Rend.: 24,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,92667/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
3,00000/R 24,000003,000A0121000 =xOficial 1ah
1,64333/R 19,720002,000A0132000 =xPeóh
1,77583/R 21,310002,000A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 7,34583 7,34583
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Maquinària:

0,37600/R 1,880004,800C1700006 =xVibrador intern de formigóh
4,87300/R 97,460001,200C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
0,33050/R 6,610001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
0,83950/R 16,790001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 6,41900 6,41900
Materials:

91,3500087,000001,050B0653P22 =xFormigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició IV+Qb, a/c= 0.50, contingut ciment
350 kg/m3, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 91,35000 91,35000

COST DIRECTE 105,11483
0,00%DESPESES INDIRECTES

105,11483COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €103,01m3 Formigó HM-30/P/20/Qa de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat

G450M710 Rend.: 24,000P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,92667/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
3,00000/R 24,000003,000A0121000 =xOficial 1ah
1,64333/R 19,720002,000A0132000 =xPeóh
1,77583/R 21,310002,000A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 7,34583 7,34583
Maquinària:

0,37600/R 1,880004,800C1700006 =xVibrador intern de formigóh
4,87300/R 97,460001,200C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
0,33050/R 6,610001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
0,83950/R 16,790001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 6,41900 6,41900
Materials:

89,2500085,000001,050B064M310 =xFormigó HM-30, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició Qa, a/c= 0.50, contingut ciment 275
kg/m3, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 89,25000 89,25000

COST DIRECTE 103,01483
0,00%DESPESES INDIRECTES

103,01483COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,14kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat

G4B0U020 Rend.: 270,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02002/R 22,240000,243A0112000 =xCap de collah
0,23760/R 24,000002,673A0121000 =xOficial 1ah
0,21097/R 21,310002,673A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 0,46859 0,46859
Maquinària:

0,02804/R 40,060000,189C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,00535/R 2,140000,675C200U002 =xMàquina per a doblegar rodó d'acerh
0,00578/R 2,310000,675C200U003 =xCisalla elèctricah

Subtotal... 0,03917 0,03917
Materials:

0,010501,050000,010B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg
0,619500,590001,050B0B2U002 =xAcer corrugat B 500 S en barreskg

Subtotal... 0,63000 0,63000

COST DIRECTE 1,13776
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,13776COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,16m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, horitzontalG4D0U010 Rend.: 8,750P- 108
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
2,54171/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah

10,97143/R 24,000004,000A0121000 =xOficial 1ah
6,76114/R 19,720003,000A0132000 =xPeóh
7,30629/R 21,310003,000A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 27,58057 27,58057
Maquinària:

1,11954/R 48,980000,200C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,75543/R 6,610001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 1,87497 1,87497
Materials:

1,290000,430003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,5766019,220000,030B0D629AU =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu
1,160001,160001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosm2
0,155252,070000,075B0DZA000 =xDesencofrantl
0,524001,310000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 3,70585 3,70585
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COST DIRECTE 33,16139
0,00%DESPESES INDIRECTES

33,16139COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,83m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, verticalG4D0U011 Rend.: 8,750P- 109
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
1,27086/R 22,240000,500A0112000 =xCap de collah
5,48571/R 24,000002,000A0121000 =xOficial 1ah
6,76114/R 19,720003,000A0132000 =xPeóh
7,30629/R 21,310003,000A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 20,82400 20,82400
Maquinària:

1,11954/R 48,980000,200C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,75543/R 6,610001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 1,87497 1,87497
Materials:

1,290000,430003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
1,160001,160001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosm2
0,155252,070000,075B0DZA000 =xDesencofrantl
0,524001,310000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 3,12925 3,12925

COST DIRECTE 25,82822
0,00%DESPESES INDIRECTES

25,82822COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,05m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa
la preparació de la base

G4DEU010 Rend.: 1,000P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33360/R 22,240000,015A0112000 =xCap de collah
1,43280/R 24,000000,0597A0121000 =xOficial 1ah
0,73248/R 16,350000,0448A013M000 =xAjudant muntadorh
0,61865/R 20,760000,0298A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,11753 3,11753
Maquinària:

0,07429/R 39,100000,0019C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,36245/R 48,980000,0074C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 0,43674 0,43674
Materials:
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0,4243812,860000,033B032U010 =xSauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport

a l'obra
m3

0,064500,430000,150B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
7,010007,010001,000B0DFU001 =xAmortització de cindri metàl·licam3

Subtotal... 7,49888 7,49888

COST DIRECTE 11,05315
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,05315COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,24m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95
% del PM

G922101F Rend.: 1,000P- 111

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,94282/R 20,060000,047A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,94282 0,94282
Maquinària:

1,87935/R 56,950000,033C1331100 =xMotoanivelladora petitah
2,51560/R 66,200000,038C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
1,02240/R 42,600000,024C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 5,41735 5,41735
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3
18,8140016,360001,150B0321000 =xSauló sense garbellarm3

Subtotal... 18,86450 18,86450

0,014141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,23881
0,00%DESPESES INDIRECTES

25,23881COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,23m Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa,
50x20 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de
20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

G9671L59 Rend.: 1,000P- 112

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,57600/R 24,000000,399A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
11,49438/R 20,060000,573A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,07038 21,07038
Materials:

9,0721460,200000,1507B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3
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11,2980010,760001,050B9671L50 =xPeça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa,

50x20 cm
m

0,46963111,817330,0042D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

m3

Subtotal... 20,83977 20,83977

0,316061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,22621
0,00%DESPESES INDIRECTES

42,22621COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,36m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe
1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland

G9E1121G Rend.: 1,000P- 113

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,68000/R 24,000000,570A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,96682/R 20,060000,447A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,64682 22,64682
Materials:

0,001011,010000,001B0111000 =xAiguam3
0,9351919,940000,0469B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmt
0,32783105,750000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons

UNE-EN 197-1, en sacs
t

5,589605,480001,020B9E11200 =xPanot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu altm2
3,52225111,817330,0315D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,

calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

m3

Subtotal... 10,37588 10,37588

0,339701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,36240
0,00%DESPESES INDIRECTES

33,36240COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €139,48u Subministrament i col.locació de reixa fabricada en Fosa
Dúctil R0199RN Tango de FDB, segons norma UNE
36-118-73. Longitud de reixa de 980 x 490 x 70 mm. Pas
lliure de 890 x 440 mm. Mesures de forats de 29 x 86 mm
que garanteixen una alta absorció. Superfície metàl.lica
antilliscant i barrots antibicicleta. Revestit amb pintura negra.
Fabricat segons norma EN-124, classe D-400. Instal·lat.

GD5Z4DC4 Rend.: 1,000P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

9,07200/R 24,000000,378A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,58268/R 20,060000,378A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,65468 16,65468
Materials:

1,5724039,310000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

121,00000121,000001,000BD5Z4DC0 =xReixa fabricada en Fosa Dúctil R0199RN Tango de FDB,
segons norma UNE 36-118-73. Longitud de reixa de 980 x
490 x 70 mm. Pas lliure de 890 x 440 mm. Mesures de forats
de 29 x 86 mm que garanteixen una alta absorció. Superfície
metàl.lica antilliscant i barrots antibicicleta. Revestit amb
pintura negra. Fabricat segons norma EN-124, classe D-400.
Instal · lat.

u

Subtotal... 122,57240 122,57240

0,249821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 139,47690
0,00%DESPESES INDIRECTES

139,47690COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €89,96u Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

GDDZ7DD4 Rend.: 1,000P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,85600/R 24,000000,369A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,22460/R 20,060000,410A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,08060 17,08060
Materials:

1,4033739,310000,0357B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

71,2200071,220001,000BDDZ7DD0 =xBastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de
registre, recolzada, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 72,62337 72,62337

0,256211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 89,96018
0,00%DESPESES INDIRECTES

89,96018COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €578,74u Subministre i col·locació de tapa quadrada de fosa dúctil,
tipus T1480D de Fundición Dúctil Benito o similar, recolzada,
pas lliure de 790 x 1540 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

GDDZZQUA Rend.: 1,000P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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8,85600/R 24,000000,369A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,22460/R 20,060000,410A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,08060 17,08060
Materials:

1,4033739,310000,0357B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

560,00000560,000001,000BDDZZQUA =xTapa quadrada de fosa dúctil, tipus T1480D de Fundición
Dúctil Benito o similar, recolzada, pas lliure de 790 x 1540
mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 561,40337 561,40337

0,256211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 578,74018
0,00%DESPESES INDIRECTES

578,74018COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,53M Canalització amb 4 tubs de PVC rígid de D 110 mm i dau de
recobriment de 45x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I

GDG34110 Rend.: 1,000P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,52800/R 24,000000,022A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
0,44132/R 20,060000,022A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,96932 0,96932
Materials:

10,8360060,200000,180B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

10,720002,680004,000BG21RK10 =xTub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de
gruix

M

Subtotal... 21,55600 21,55600

COST DIRECTE 22,52532
0,00%DESPESES INDIRECTES

22,52532COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €900,00u Partida en concepte de la connexió de la nova xarxa de
distribució de telefonia a la xarxa existent.

GDG3Z001 Rend.: 1,000P- 118

 €0,33M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària,
col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

GDGZV010 Rend.: 1,000P- 119

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21310/R 21,310000,010A0133000 =xAjudant encofradorh
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Subtotal... 0,21310 0,21310

Materials:
0,112200,110001,020BDGZU010 =xBanda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplàriaM

Subtotal... 0,11220 0,11220

COST DIRECTE 0,32530
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,32530COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €715,29u Pericó prefabricat de formigó de 85x70x120 cm de secció
interior i 12,5 cm de gruix de parets, per a canalització de
comunicacions, amb marc i tapa de fosa dúctil, inclòs
l'excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocado, segons plànols

GDK3U010 Rend.: 1,000P- 120

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,41259/R 22,240000,3333A0112000 =xCap de collah
31,99920/R 24,000001,3333A0121000 =xOficial 1ah
28,41262/R 21,310001,3333A0133000 =xAjudant encofradorh
26,74600/R 20,060001,3333A0140000 =xManobreh

Subtotal... 94,57041 94,57041
Maquinària:

15,64000/R 39,100000,400C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
9,86800/R 49,340000,200C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

26,70800/R 40,060000,6667C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 52,21600 52,21600
Materials:

15,9530060,200000,265B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

398,25000398,250001,000BDK1U005 =xPericó prefabricat de 85x70x120 cm de secció interior i 12,5
cm de gruix de parets, per a canalització de comunicacions,
amb forats per a tubs

u

154,30000154,300001,000BDKZU010 =xMarc de 102x87 cm amb tapa de pas lliure 79,5x64,5 cm, de
fosa dúctil, per a pericó de 85x70 cm de secció interior

u

Subtotal... 568,50300 568,50300

COST DIRECTE 715,28941
0,00%DESPESES INDIRECTES

715,28941COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €4,94m Escomesa provisional d'aigua potable durant l'execució de
les obres. Inclós tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100,
de DN 63 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades,
col·locat superficialment fixat amb grapes, part proporcional
d'accessoris, peces especials de polietilè i retirada un cop
finallitzada les obres.

GFB1Z001 Rend.: 87,370P- 121

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,05091/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah
0,27469/R 24,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,37427/R 16,350002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,69987 0,69987
Maquinària:

0,17882/R 40,060000,390C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,01520/R 3,600000,369CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,19402 0,19402
Materials:

3,050003,050001,000BFB1U606 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 63 mm, PN
10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

1,0000010,000000,100BFB1Z001 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a canonades
de polietilè d'alta densitat

u

Subtotal... 4,05000 4,05000

COST DIRECTE 4,94389
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,94389COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €148,91u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a
tres fileres de dotze mòduls i muntada superficialment

GG145602 Rend.: 1,000P- 122

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,45575/R 18,230000,025A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,40800/R 16,320000,025A013H000 =xAyudante electricistah

Subtotal... 0,86375 0,86375
Materials:

146,72000146,720001,000BG145602 =xCaixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a
tres fileres de dotze mòduls i per a muntar superficialment

u

1,310001,310001,000BGW14000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de
distribució

u

Subtotal... 148,03000 148,03000

0,012961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 148,90671
0,00%DESPESES INDIRECTES

148,90671COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €17,91m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra,
muntatge encastat i material auxiliar i de fixació necessari

GG22U060 Rend.: 1,000P- 123

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11342/R 22,240000,0051A0112000 =xCap de collah
8,16240/R 24,000000,3401A0121000 =xOficial 1ah
7,24753/R 21,310000,3401A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 15,52335 15,52335
Materials:

2,380002,380001,000BG220030 =xTub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 de Rehau o equivalent

m

0,007000,140000,050BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu

Subtotal... 2,38700 2,38700

COST DIRECTE 17,91035
0,00%DESPESES INDIRECTES

17,91035COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €104,59u Projector per a exteriors amb làmpades de vapor de mercuri
amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada de
125 W, de forma rectangular, tancat i fixat a la paret

GHQ22A52 Rend.: 1,000P- 124

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,38050/R 18,230000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
5,71200/R 16,320000,350A013H000 =xAyudante electricistah

Subtotal... 12,09250 12,09250
Materials:

73,9300073,930001,000BHQ22A50 =xProjector per a exteriors amb reflector de distribució
semiintensiva, amb làmpada de vapor de mercuri de 125 W,
de forma rectangular, tancat

u

18,3900018,390001,000BHWQ2000 =xPart proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada de
vapor de mercuri

u

Subtotal... 92,32000 92,32000

0,181391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 104,59389
0,00%DESPESES INDIRECTES

104,59389COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €181,75u Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar
de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada

GJM35BE4 Rend.: 1,000P- 125

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

9,84420/R 18,230000,540A012M000 =xOficial 1a muntadorh
8,82900/R 16,350000,540A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 18,67320 18,67320
Materials:

162,80000162,800001,000BJM35BE0 =xVentosa automàtica per a embridar de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt

u

Subtotal... 162,80000 162,80000

0,280101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 181,75330
0,00%DESPESES INDIRECTES

181,75330COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €466,87U Arqueta de tipus H de 1.10x1x1.05m, amb paret de 15cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada interiorment i
solera de 15cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I. Inclòs
marc i tapa d'acer galvanitzat.

GP5OV010 Rend.: 1,000P- 126

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

144,00000/R 24,000006,000A0121000 =xOficial 1ah
120,36000/R 20,060006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 264,36000 264,36000
Materials:

6,060001,010006,000B0111000 =xAiguam3
1,2889680,560000,016B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t
6,0200060,200000,100B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària

màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

14,9364082,980000,180B071UC01 =xMorter M-80m3
32,200000,23000140,000B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,

HD, segons la norma UNE-EN 771-1
u

142,00000142,000001,000BDKZV010 =xBastiment i tapa per arqueta tipus HU

Subtotal... 202,50536 202,50536

COST DIRECTE 466,86536
0,00%DESPESES INDIRECTES

466,86536COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €858,54u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb
tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols

OE21U014 Rend.: 0,500P- 127

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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11,12000/R 22,240000,250A0112000 =xCap de collah
96,00000/R 24,000002,000A0121000 =xOficial 1ah
81,96000/R 20,490002,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 189,08000 189,08000
Maquinària:

28,04200/R 40,060000,350C1503U10 =xCamió grua de 5 th
3,76000/R 1,880001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

16,79000/R 16,790000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 48,59200 48,59200
Materials:

150,1440062,560002,400B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

8,2980082,980000,100B071UC01 =xMorter M-80m3
216,82000216,820001,000BDD1U006 =xBase prefabricada de formigó armat de pou de registre de D=

120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats per a tubs
u

118,27000118,270001,000BDD1U026 =xCon prefabricat de formigó armat de pou de registre amb
reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

u

100,84000100,840001,000BDDZU002 =xBastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t

u

26,500005,300005,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

Subtotal... 620,87200 620,87200

COST DIRECTE 858,54400
0,00%DESPESES INDIRECTES

858,54400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,74u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols

OE22U100 Rend.: 15,000P- 128

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22240/R 22,240000,150A0112000 =xCap de collah
1,60160/R 24,000001,001A0121000 =xOficial 1ah
1,36737/R 20,490001,001A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,19137 3,19137
Materials:

0,2489482,980000,003B071UC01 =xMorter M-80m3
5,300005,300001,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de

polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
u

Subtotal... 5,54894 5,54894

COST DIRECTE 8,74031
0,00%DESPESES INDIRECTES
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8,74031COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,65m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2 1/2'' de diàmetre
nominal, AISI 304, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

OF43A211 Rend.: 3,230P- 129

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,37709/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah
7,43034/R 24,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
6,59752/R 21,310001,000A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 15,40495 15,40495
Maquinària:

4,83697/R 40,060000,390C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 4,83697 4,83697
Materials:

0,415801,890000,220B0A71LU0 =xAbraçadora metàl.lica, de 75 mm de diàmetre interioru
13,8800013,880001,000BF43A20U =xTub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 2´´ 1/2,

AISI 304
m

1,410009,400000,150BFW4741U =xAccessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 2´´ 1/2 per a soldar

u

0,700001,400000,500BFY4741U =xPart proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 2´´ 1/2,soldat

u

Subtotal... 16,40580 16,40580

COST DIRECTE 36,64772
0,00%DESPESES INDIRECTES

36,64772COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,20m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de diàmetre
nominal, AISI 304, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

OF43B211 Rend.: 2,000P- 130

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,22400/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah
12,00000/R 24,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
10,65500/R 21,310001,000A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 24,87900 24,87900
Maquinària:

7,81170/R 40,060000,390C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 7,81170 7,81170
Materials:

0,453202,060000,220B0A71MU0 =xAbraçadora metàl.lica, de 90 mm de diàmetre interioru
16,9500016,950001,000BF43B20U =xTub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 3´´, AISI

304
m
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1,410009,400000,150BFW4741U =xAccessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de

diàmetre 2´´ 1/2 per a soldar
u

0,700001,400000,500BFY4741U =xPart proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 2´´ 1/2,soldat

u

Subtotal... 19,51320 19,51320

COST DIRECTE 52,20390
0,00%DESPESES INDIRECTES

52,20390COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €199,49m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 10'' de diàmetre
nominal, AISI 304, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

OF43H211 Rend.: 0,940P- 131

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,73191/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah
25,53191/R 24,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
22,67021/R 21,310001,000A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 52,93403 52,93403
Maquinària:

21,30851/R 40,060000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 21,30851 21,30851
Materials:

3,9974018,170000,220B0A71RU0 =xAbraçadora metàl.lica, de 280 mm de diàmetre interioru
93,0800093,080001,000BF43L20U =xTub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 10'', AISI

304
m

21,47100143,140000,150BFW4I41U =xAccessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 10'' per a soldar

u

6,7000013,400000,500BFY4I41U =xPart proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 10'',soldat

u

Subtotal... 125,24840 125,24840

COST DIRECTE 199,49094
0,00%DESPESES INDIRECTES

199,49094COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,27m Tub de PVC de DN 110 mm, per a PN 6 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al
fons de la rasa i provat

OFA1U110 Rend.: 49,500P- 132

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22465/R 22,240000,500A0112000 =xCap de collah
0,48485/R 24,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,82788/R 20,490002,000A0130000 =xManobre especialistah
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 75

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 1,53738 1,53738

Maquinària:
0,07730/R 38,650000,099C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
0,12706/R 40,060000,157C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,00686/R 3,430000,099C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

Subtotal... 0,21122 0,21122
Materials:

0,011111,010000,011B0111000 =xAiguam3
2,513202,440001,030BFA1U110 =xTub de PVC, DN 110 mm, PN 6 bar, amb unions de junt

elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
m

Subtotal... 2,52431 2,52431

COST DIRECTE 4,27291
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,27291COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,47m Tub de PVC de DN 200 mm, per a PN 6 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al
fons de la rasa i provat

OFA1U120 Rend.: 37,130P- 133

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29949/R 22,240000,500A0112000 =xCap de collah
0,64638/R 24,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,10369/R 20,490002,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,04956 2,04956
Maquinària:

0,09785/R 38,650000,094C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
0,17586/R 40,060000,163C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,00868/R 3,430000,094C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

Subtotal... 0,28239 0,28239
Materials:

0,031311,010000,031B0111000 =xAiguam3
8,106107,870001,030BFA1U120 =xTub de PVC, DN 200 mm, PN 6 bar, amb unions de junt

elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
m

Subtotal... 8,13741 8,13741

COST DIRECTE 10,46936
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,46936COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 76

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €55,68m Tub PVC doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes,
col·locat al fons de la rasa i provat

OFA30400 Rend.: 16,710P- 134

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26619/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah
1,43627/R 24,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
2,55057/R 21,310002,000A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 4,25303 4,25303
Maquinària:

0,24749/R 38,650000,107C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
0,30686/R 40,060000,128C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,02196/R 3,430000,107C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

Subtotal... 0,57631 0,57631
Materials:

0,038381,010000,038B0111000 =xAiguam3
50,8099049,330001,030BFA20400 =xTub PVC doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa

circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

m

Subtotal... 50,84828 50,84828

COST DIRECTE 55,67762
0,00%DESPESES INDIRECTES

55,67762COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €91,65m Tub PVC doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes,
col·locat al fons de la rasa i provat

OFA30500 Rend.: 16,710P- 135

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26619/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah
1,43627/R 24,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
2,55057/R 21,310002,000A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 4,25303 4,25303
Maquinària:

0,24749/R 38,650000,107C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
0,30686/R 40,060000,128C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,24776/R 3,430001,207C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

Subtotal... 0,80211 0,80211
Materials:

0,038381,010000,038B0111000 =xAiguam3
86,5612084,040001,030BFA20500 =xTub PVC doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa

circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

m
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 86,59958 86,59958

COST DIRECTE 91,65472
0,00%DESPESES INDIRECTES

91,65472COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,43m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 63 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat

OFB1U606 Rend.: 79,170P- 136

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,05618/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah
0,30315/R 24,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,53834/R 21,310002,000A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 0,89767 0,89767
Maquinària:

0,15866/R 38,650000,325C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
0,19734/R 40,060000,390C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,01408/R 3,430000,325C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh
0,01760/R 3,600000,387CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,38768 0,38768
Materials:

0,004041,010000,004B0111000 =xAiguam3
3,141503,050001,030BFB1U606 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 63 mm, PN

10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
m

Subtotal... 3,14554 3,14554

COST DIRECTE 4,43089
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,43089COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,11m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 125 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat

OFB1U612 Rend.: 21,710P- 137

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20488/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah
1,10548/R 24,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,96315/R 21,310002,000A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 3,27351 3,27351
Maquinària:

0,18337/R 38,650000,103C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,22881/R 40,060000,124C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,01627/R 3,430000,103C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh
0,20064/R 3,600001,210CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,62909 0,62909
Materials:

0,015151,010000,015B0111000 =xAiguam3
8,188507,950001,030BFB1U612 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 125 mm, PN

10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
m

Subtotal... 8,20365 8,20365

COST DIRECTE 12,10625
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,10625COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,46m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat

OFB1U625 Rend.: 14,760P- 138

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30136/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah
1,62602/R 24,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
2,88753/R 21,310002,000A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 4,81491 4,81491
Maquinària:

0,27233/R 38,650000,104C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
0,33926/R 40,060000,125C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,02417/R 3,430000,104C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh
0,29585/R 3,600001,213CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,93161 0,93161
Materials:

0,059591,010000,059B0111000 =xAiguam3
32,6510031,700001,030BFB1U625 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 250 mm, PN

10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
m

Subtotal... 32,71059 32,71059

COST DIRECTE 38,45711
0,00%DESPESES INDIRECTES

38,45711COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 79

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €193,04u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de
fossa dúctil DN 65. UNió mitjançant brides. PN 16. Distancia
entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes
15 Kg.

OK1V1VC02 Rend.: 1,000P- 139

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,44800/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah
24,00000/R 24,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
42,62000/R 21,310002,000A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 71,06800 71,06800
Maquinària:

3,76900/R 37,690000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
4,89800/R 48,980000,100C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 8,66700 8,66700
Materials:

113,30000113,300001,000BFV1C002 =xVàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg.

u

Subtotal... 113,30000 113,30000

COST DIRECTE 193,03500
0,00%DESPESES INDIRECTES

193,03500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €232,35u Subministrament i col·locació  de vàlvula de comporta  DN 65OK1V1VC03 Rend.: 1,000P- 140
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
4,44800/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah

24,00000/R 24,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
42,62000/R 21,310002,000A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 71,06800 71,06800
Maquinària:

3,76900/R 37,690000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
4,89800/R 48,980000,100C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 8,66700 8,66700
Materials:

152,61000152,610001,000BFV1C003 =xVÀLVULA COMPORTA DN 80
PN 16 / TANCAMENT ELÀSTIC
SEGONS NORMA DIN 3352 Y DIN 3202 / L= 180 MM
COMPUERTA VULCANITZADA DE CAUTXÚ DE EPDM
MATERIAL CARCASSA . FUNDICIÓ DÚCTIL GGG 50
BRIDES SEGONS ISO 7005-2 / DIN 2501 PN 16
INCLOU VOLANT

u

Subtotal... 152,61000 152,61000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 232,34500
0,00%DESPESES INDIRECTES

232,34500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.729,74u Subministrament i col·locació de clapeta antiretorn per a una
secció de pas de DN 200 mm, cos fabricat en acer inoxidable
AISI 316, acabat final sorrejat amb boles de vidre, goma de
tancament en neoprè, cargols i ancoratges en A4, totalment
instal.lada.

OK1V4ZCLA Rend.: 1,000P- 141

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,44800/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah
24,00000/R 24,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
42,62000/R 21,310002,000A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 71,06800 71,06800
Maquinària:

3,76900/R 37,690000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
4,89800/R 48,980000,100C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 8,66700 8,66700
Materials:

1.650,000001.650,000001,000BFV4ZCLA =xClapeta antiretorn per a una secció de pas de DN 200 mm,
cos fabricat en acer inoxidable AISI 316, acabat final sorrejat
amb boles de vidre, goma de tancament en neoprè, cargols i
ancoratges en A4, totalment instal.lada.

u

Subtotal... 1.650,00000 1.650,00000

COST DIRECTE 1.729,73500
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.729,73500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €225,92u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció DN 65
PN 16 

OK1V5B03 Rend.: 1,000P- 142

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,44800/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah
24,00000/R 24,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
21,31000/R 21,310001,000A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 49,75800 49,75800
Maquinària:

0,74600/R 7,460000,100C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

Subtotal... 0,74600 0,74600
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 81

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
175,42000175,420001,000BFV5VB03 =xVàlvula de retenció de bola DN 65 PN 16

amb pintura epoxy
ISO 7005-2 PN16 HDL 5087 segons estandard FLYGT
M4205.02

u

Subtotal... 175,42000 175,42000

COST DIRECTE 225,92400
0,00%DESPESES INDIRECTES

225,92400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €166,98u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció DN 80
PN 16 

OK1V5B05 Rend.: 1,000P- 143

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,44800/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah
24,00000/R 24,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
16,35000/R 16,350001,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 44,79800 44,79800
Maquinària:

0,74600/R 7,460000,100C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

Subtotal... 0,74600 0,74600
Materials:

121,44000121,440001,000BFV5VB05 =xVÀLVULA RETENCIÓ DE BOLA DN 80
PN16 AMB PINTURA EPOXY
SEGONS ISO 7005-2 PN16
MATERIAL DE LA CARCASSA: GGG 40 DIN 1693
MATERIAL DELS CARGOLS: AISI 304
DIÀMETRE DE LA BOLA 95mm

u

Subtotal... 121,44000 121,44000

COST DIRECTE 166,98400
0,00%DESPESES INDIRECTES

166,98400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €314,02dia By-pass de tram de canonada de residuals durant les obres
de substitució amb electrobomba submergible per a un cabal
màxim de 30 m3/h i alçària manomètrica total fins a 15 m,
inclòs tub de connexió entre pous de fins a 150 m.

OP1A2Z01 Rend.: 0,100P- 144

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,80000/R 24,000000,120A0121000 =xOficial 1ah
29,58000/R 19,720000,150A0132000 =xPeóh

Subtotal... 58,38000 58,38000
Maquinària:

41,95000/R 8,390000,500CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 41,95000 41,95000

Materials:
210,000002,10000100,000BFA1U109 =xTub de PVC, DN 90 mm, PN 6 bar, amb unions de junt

elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
m

0,775001,550000,500BO128401 =xElectrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN-80
mm, amb motor de 2,2 kW de potència i muntada amb
guardamotor

h

Subtotal... 210,77500 210,77500
Altres:

% 2,9190058,380005,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,91900 2,91900

COST DIRECTE 314,02400
0,00%DESPESES INDIRECTES

314,02400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5.000,82pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut
a l'obra

PPA900SS Rend.: 1,000P- 145
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PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.200,00PA Partida alçada a justificar per obres imprevistes.XPA10100

 €615,06PA Partida alçada a justificar per obres d'escomesa elèctrica
segons indicacions de la companyia subministradora
fecsa-endesa.

XPA1ZESC

 €500,00PA Partida alçada a justificar per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

XPA8Z005
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1. INTRODUCCIÓ 

 
Aquest annex conté la relació de parcel·les i terrenys que es veuran afectats per les obres. 

S’especifica en cada cas les característiques cadastrals i la superfície afectada. 

 

La relació de propietaris i les superfícies afectades per les obres, s’ha obtingut a partir de la 

informació cadastral facilitada per l’Ajuntament de Sant Pere Pescador i de l’obtinguda a la 

pàgina web de l’Oficina Virtual del Cadastro. 

 
 

2. CRITERIS ADOPTATS 

 
S’ha considerat com a superfície d’expropiació o ocupació permanent tots els terrenys que 

coincideixin amb la projecció en planta de l’obra a executar i com a béns afectats tots els béns 

privats que s’hauran d’enderrocar i/o desplaçar degut a l’execució de les obres.  

 

S’ha tingut en compte una superfície de servitud de pas de 3 metres d’amplada centrats a 

l’eix de la canonada. 

 

A més d’aquesta servitud, s’ha calculat la superfície de terreny que caldrà ocupar 

temporalment mentre durin les obres, bé per al pas de vehicles i maquinària com per a l’aplec 

de materials o altres elements de les obres. 
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3. DESCRIPCIÓ I TIPUS DE TERRENYS AFECTATS 
 

Els terrenys afectats per les obres són de tipus urbà en la seva totalitat. En podem distingir 

però dos tipus de titularitat: 

 

 Titularitat privada: format per patis d’habitatges consolidats i parcel·les urbanes no 

consolidades. 

 

RESUM DE SUPERFÍCIES AFECTADES 

 

 Superfície d’expropiació......................................................................... 0,00 m² 

 Superfície de servitud de pas................................................................. 0,00 m² 

 Superfície d’ocupació temporal........................................................... 499,80 m² 

 

 

Titularitat d’administracions públiques: els carrers de Sant Sebastià, Marinada, del Nord 

i del Joncar. 

 

 

RESUM DE SUPERFÍCIES AFECTADES 

 

 Superfície d’ocupació permanent......................................................... 89,87 m² 

 Superfície de servitud de pas............................................................. 931,04 m² 

 Superfície d’ocupació temporal........................................................ 1179,48 m² 
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4. VALORACIÓ DE LES AFECCIONS 

 
La següent valoració és orientativa i no té caràcter vinculant. Per fer-la s’han pres els preus 

mitjans de les darreres taxacions realitzades a la zona. 

 

L’ocupació temporal inclou els conceptes d’autorització per fer les obres i d’indemnització per la 

pèrdua de béns.  

 

Els terrenys o zona de servitud d’ús públic inclou els conceptes d’autorització d’accés per a fer 

tasques de manteniment i d’indemnització per la no possibilitat de construir cap tipus 

d’estructura.   

 

L’expropiació definitiva inclou tots els conceptes i l’adquisició del terreny corresponent. 

 

La valoració dels béns afectats és estimativa del que es valorarà exactament al moment de fer 

l’expropiació. Inclou el valor dels béns privats que quedaran afectats permanentment degut a 

l’execució de les obres ( zona d’expropiació i/o ocupació temporal). 

 

El pressupost per a coneixement de l’administració de les servituds sobre els terrenys afectats 

per les obres d’aquest projecte suma la quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS 

AMB NORANTA CÈNTIMS (249,90 € ), desglossat de la següent manera: 

 

  Valoració de l’ocupació permanent.................................................. 0,00 € 

Valoració de la superfície de servitud de pas............................... 249,90 € 

  Valoració de l’ocupació temporal...................................................... 0,00 € 
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5. RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Per realitzar el present projecte, s’han consultat les companyies encarregades de subministrar 

els serveis de electricitat, aigua potable, clavegueram i gas, que es podran veure afectats 

durant les obres i s’han efectuat visites per comprovar les possibles afeccions. 

 

El pressupost del present projecte contempla les partides necessàries per la reposició i 

subministrament provisional dels serveis que es puguin veure afectats durant les obres i 

l’estintolament provisional dels serveis que puguin quedar al descobert per creuaments. 

 

2. DETECCIÓ DE SERVEIS 

 

2.1. XARXA D’AIGUA POTABLE 

 

L’Ajuntament de Sant Pere Pescador ha facilitat plànols de la xarxa existent d’aigua potable. En 

aquest cas, es produeix un creuament amb la canonada de distribució a la cruïlla dels carrers 

del Joncar i del Nord. Degut a la poca profunditat de la xarxa d’abastament no es preveu cap 

tipus d’afecció per aquest tram de canonada. D’altra banda a la cruïlla dels carrers de Sant 

Sebastià i de la Marinada es preveu l’afecció d’un tram de canonada de polietilè ø63 que serà 

reposada. 

 

2.2. XARXA DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA 

 

La informació referent a la xarxa de subministrament d’energia elèctrica s’ha extret de la pàgina 

web http://ewise.acefat.com. La consulta s’ha efectuat amb data de 29 de març de 2011 i de la 

informació extreta es dedueix que es produeix un creuament amb traces de baixa tensió 

soterrades a la cruïlla dels carrers del Joncar i del Nord que no fa necessària la reposició de la 

xarxa de baixa tensió. A més, es preveu l’afecció de la traça de baixa tensió que creua el carrer 

de la Marinada en el punt de construcció del nou dipòsit. 

 

2.3. XARXA DE GAS 

 

Pel que fa la xarxa de gas s’ha extret la informació de la pàgina web http://ewise.acefat.com. La 

consulta s’ha efectuat amb data de 29 de març de 2011 i la companyia de gas natural indica 

que no s’afecta a cap punt de la distribució de la xarxa de gas. 
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2.4. XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

 

En el cas de la xarxa de telefonia la informació s’ha extret també de la pàgina web 

http://ewise.acefat.com . La consulta s’efectua amb data de 29 de març de 2011 i de la 

informació extreta es dedueix que es produeix un creuament amb un prisma de 

telecomunicacions a la cruïlla dels carrers del Joncar i del Nord que no fa necessària la 

reposició de la xarxa i una altra al creuament dels carrers del Joncar i de Sant Sebastià que 

tampoc fa necessària la reposició de la xarxa. Al creuament dels carrers de Sant Sebastià i de 

la Marinada, es preveu l’afecció i reposició de dos prismes de telecomunicacions. 

 

 

 

El present annex conté els següents apartats: 

 

- Plànols de serveis existents, facilitats per les companyies de serveis.  

- Plànols de projecte. 
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
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Sant Pere

Proyecto:64178 Punto:442479

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/1000

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA POSTE MADERA POSTE HORMIGON / OTROS
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 

OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

1

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de
cortocircuito.

2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección
mecánica.

b) Botas aislantes

c) Gafas de protección

3. Señalizar la zona de existencia de cables.

4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.

5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.

6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables.

7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su
posición inicial.

8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado.

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS

Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de
20 cm. de profundidad.

Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de:

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



Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 

placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 

motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 

RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 

OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

2

RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES

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

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de
Distribución correspondiente de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...

Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...

SEPARACIÓN DE SERVICIOS

Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de
julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93).
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452991

Escala: 1:2593

Huso: 31 X: 506877 Y: 4671134 

Ref: 64178

Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 5/4/2011 

Plano: MAPA ÍNDICE

Fecha:





 





EM19072

55200

Escala: 1:1000

Huso: 31 X: 506877 Y: 4671134 

Ref: 64178 - 442477 Plano: AFECTACION BT

Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 5/4/2011 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

El present annex justifica ambientalment les actuacions que s'han adoptat en la redacció del 

Projecte Constructiu d’un dipòsit de regulació d’aigües pluvials a Sant Pere Pescador. 

 

Les actuacions es basen en: 

 

- Integrar l'obra en l'entorn, reduir l'impacte visual i ordenar l'àmbit d'actuació tenint en 

compte els ecosistemes existents. 

- Minimitzar la destrucció vegetal, les zones pavimentades, les afectacions a aigües 

subterrànies i superficials. 

- Fomentar l'ús de materials que disposin de distintiu de garantia de qualitat ambiental o 

similar. 

- Potenciar l’ús de materials autòctons de la zona. 

- Potenciar l'ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment. 

- Avaluar i minimitzar els residus generats per a les solucions constructives escollides i 

suggerir els abocadors. 

- Afavorir la minimització del consum energètic, utilitzant materials de baix consum i 

promovent l'ús d'energies renovables. 
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2. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS 

 

A continuació s’identifiquen els aspectes ambientals que tenen impactes significatius sobre el 

medi ambient per tal de determinar les línies d’actuacions ambientals que s’han de considerar 

aplicables. 

 

 

 

Terres sobrants 3 2 4 X
Afectació orografia del terreny 1 1 1

Afectació a les propietats físiques del sòl 1 1 1

EXECUCIÓ Eliminació de la terra vegetal 1 1 1
Afectació a cursos d'aigua superficials 1 1 1
Afectació a aqüífers 1 1 1
Contaminació dels cursos d'aigua 1 1 1
Afectació als nivells freàtics. 3 1 3
Contaminació acústica. 1 1 1
Contaminació lumínica. 1 1 1
Generació de pols i projeccions de 

materials.
2 2 3

Emissió de sorolls. 2 2 3
Emissió de substàncies tòxiques a 

l'atmosfera.
1 1 1

DISSENY Generació de residus 3 2 4 X
Generació de residus inerts 3 1 3
Generació de residus perillosos 1 1 1
Afectació a la vegetació. 1 1 1
Afectació a la fauna. 1 1 1

EXECUCIÓ
Destrucció de la vegetació i eliminació de la 

fauna.
1 1 1

Afectació a la població per la infraestructura.
1 1 1

Afectació als serveis i infraestructures 

existents 3 2 4 X
Emissió de sorolls, vibracions, olors i 

partícules. 1 2 2

Talls en vies de circulació 3 1 3

FASES 
TREBALLS  
(condicions 

normals)

EXECUCIÓ

SÒL I SUBSOL

DISSENY

EMISSIONS A 
L'ATMÒSFERA

POBLACIÓ

DISSENY

AVALUACIÓ

SIGNIFICATIUS 
(x)

DISSENY

ASPECTES AMBIENTALS AFECTACIÓ

FLORA I FAUNA

PRODUCCIÓ 
DE RESIDUS

CURSOS 
D'AIGUA

DISSENY

EXECUCIÓ

EXECUCIÓ

DISSENY

EXECUCIÓ
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L’avaluació dels aspectes ambientals es realitza segons els criteris de PROBABILITAT i 

GRAVETAT que produeixen sobre el medi ambient. 

 

 

 

Alta 3 4 5

Mitja 2 3 4

Baixa 1 2 3

Trivial Moderada Notable

P
R

O
B

A
B

IL
IT

A
T

GRAVETAT
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3. ACTUACIONS AMBIENTALS 

 

A la següent taula s’identifiquen i es justifiquen les actuacions ambientals que s’han aplicat. 

 

 

AFECTACIÓ

FASES 
TREBALLS  
(condicions 

normals)

ASPECTES AMBIENTALS
(significatius)

ACTIVITAT QUE LA PRODUEIX DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ 
APARTAT DE LA 

DOCUMENTACIÓ ON ES 
JUSTIFICA

Terres sobrants Moviment de terres
- Suggerir els destins de les terres sobrans.

- Reutilitzar les terres sobrants de l'obra
Annex 13: Gestió de residus

Afectació orografia del 

terreny

Esplanacions, moviment de terres, 

obertura de zones de prèstec.

- Solucions que integrin l'obra en l'entorn, 

tècniques d'execució

- Afectar la mínima àrea possible

Annex 5: Càlculs hidràulics i 

Plànols

Afectació a les propietats 

físiques del sòl

Pavimentacions, moviment de 

terres

- Minimitzar les àrees a pavimentar.

- Prevenir l'erosió.

- Preveure espais verds. 

No s'escau

EXECUCIÓ
Eliminació de la terra 

vegetal
Moviment de terres

- Reservar la primera capa de sòl per a la 

revegetació posterior.
No s'escau

Afectació a cursos d'aigua 

superficials

Construccions de guals, 

desviament temporal del curs d'un 

riu, extraccions d'àrids de riu.

- Planificar les activitats per a mantenir les 

condicions del flux, cicles de sedimentació-

erosió, drenatge superficial, cabals ecològics, 

índex de qualitat.

- Protegir i traslladar possibles elements 

significatius de la flora i fauna del curs 

provisional.

No s'escau

Afectació a aqüífers

- Preveure fluctuacions extraordinàries com a 

conseqüència de l'execució de l'obra (ruptura 

d'aqüifers, modificacions de fluxes, variació de la 

permeabilitat del terreny, etc.)

- Localització, inventari i segellat de pous

No s'escau

Contaminació dels cursos 

de l'aigua

Trànsit de vehicles sobre els 

cursos, rentat i operacions de 

manteniment de maquinària, aplic 

de materials contaminants, 

instal·lació de lavabos d'obra.

- Preveure espais adequats per al rectat de les 

cubes, reparació de maquinària. 

- Adequació de zones de trànsit (construcció de 

guals provisionals).

- Abocar les aigües sanitàries a la xarxa pública 

o en fosses sèptiques impermeabilitzades o en 

dipòsits químics.

Annex: 14 Estudi de 

Seguretat i Salut

Afectació als nivells 

freàtics.

Bombament del nivell freàtic per 

excavacions

- Minimitzar l'extracció d'aigua subterrània durant 

l'execució de l'obra.

Annex 7: Càlculs 

estructurals, Plànols i 

Pressupost

Contaminació acústica.
-Analitzar l'impacte sobre l'atmosfera: impacte 

acústic durant l'explotació.

Annex: 14 Estudi de 

Seguretat i Salut

Contaminació lumínica. Il·luminació de vials 
- Escollir les lluminàries adequades per 

minimitzar l'impacte lumínic.

Annex: 14 Estudi de 

Seguretat i Salut

Generació de pols i 

projeccions de materials.

Trànsit de vehicles, operacions de 

moviments de terra, d'escombrada 

prèvia a l'estesa asfàltica, 

enderrocs, voladures, acopis de 

terres, plantes d'àrids…

- Evitar el trànsit de vehicles amb excés de 

velocitat i cobrir les caixes amb lones.

- Regar els trams d'obra que generin pols.

- Evitar la realització de les activitats en 

situacions de vent fort.

- Protegir les zones de voladures amb lones i/o 

terres.

- Utilitzar aspiradors especials.

Annex: 14 Estudi de 

Seguretat i Salut

Emissió de sorolls.  

Ús de maquinària (martells 

perforadors..), voladures, càrrega i 

descàrrega de materials,

- Planificar les activitats per minimitzar l'ús 

d'aquesta maquinària.

- Executar els treballs en horaris permesos.

Annex: 14 Estudi de 

Seguretat i Salut

Emissió de substàncies 

tòxiques a l'atmosfera.

Talls en tubs de fibrociment, 

descontrucció d'elements d'amiant, 

treballs en emulsions, betums, 

pintures amb pistola

- Gestionar el Pla de Treball necessari.

- Utilitzar aspiradors especials.

- Dotar als treballadors equips de protecció 

individual adequats.

- Fer les avaluacions ambientals necessaries.

Annex: 14 Estudi de 

Seguretat i Salut

DISSENY Generació de residus

Construccions edificacions, 

estructures, obra civil, sanejament, 

enderrocs, tala d'arbres

- Sugerir la segregació de residus, el reciclatge 

postobra i deposició en gestors autoritzats.

- Reutilització dels materials extrets, proposar 

sistemes de construcció favorables per a la 

minimització de residus

Annex 13: Gestió de residus

Generació de residus inert
Construccions edificacions, 

enderrocs

- Matxucar materials petris de l'obra per a ser 

reutilitzats.
Annex 13: Gestió de residus

Generació de residus 

perillosos

Enginyeria civil, demolició de 

construccions (aglomerat, 

amiant….)

- Segregació dels residus (productes químics) i 

destinar-los a un gestor autoritzat. 

- Aplicar els Plans de Treball necessaris

Annex 13: Gestió de residus

EMISSIONS A 
L'ATMÒSFERA

EXECUCIÓ

DISSENY

EXECUCIÓ

PRODUCCIÓ DE 
RESIDUS

SÒL I SUBSOL
DISSENY

DISSENY

EXECUCIÓ

CURSOS D'AIGUA
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Afectació a la vegetació
Tala d'arbres, replanteig de l'obra, 

crema controlada.

- Identificar, enumerar i conservar les comunitats 

vegetals afectades.

- Recolectar i transplantar les espècies vegetals 

vulnerables.

- Revegetar amb espècies vegetals autòctones.

No s'escau

Afectació a la fauna.
Tala d'arbres, replanteig de l'obra, 

crema controlada.

- Identificar, enumerar i conservar les comunitats 

animals afectades per a la infraestructura.

- Capturar i traslladar les espècies vulnerables.

No s'escau

EXECUCIÓ
Destrucció de la vegetació i 

eliminació de la fauna.

- Planificar els accessos a l'obra reduint la zona 

a desforestar i les molèsties a la fauna. 

- Planificar les activitats de l'obra per disminuir 

l'afectació a la flora i a la fauna.

No s'escau

Afectació a la població per 

la infraestructura.
Infraestructura

- Identificar i minimitzar les possibles fons 

d'alteració del benestar de la població (pols, 

sorolls, vibracions, impacte visual, mobilitat, 

nuclis aïllats, expropiacions,..)

Annex 14: Estudi de 

Seguretat i Salut

Afectació als serveis i 

infraestructures existents.

Annex 10: Expropiacions, 

Annex 11: Serveis Afectats

Emissió de sorolls, 

vibracions, olors i partícules

Annex 14: Estudi de 

Seguretat i Salut

Talls en línies de circulació. Condicions de trànsit
Desviaments, retencions per treballs a la 

calçada, entrada i sortida de camions de l'obra.

Annex 14: Estudi de 

Seguretat i Salut

EXECUCIÓ

DISSENY

POBLACIÓ

FLORA I FAUNA

DISSENY
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

 

L’aprovació del Real Decreto 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de 

residus de construcció i demolició, estableix  un precedent a nivell nacional en la gestió de 

residus de construcció i d’enderrocs.  

 

El contractista com a  productor de residus ha de vetllar pel compliment de la normativa 

específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres 

formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un 

desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció.  

 

2. DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la 

definició de Residu inclosa en 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 es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de 

cap altre 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 necessaris llicència urbanística, 

es considerarà productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble  

objecte d’una obra de construcció o demolició. 
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- La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o 

d’una altre tipologia, que ocasioni  un canvi de naturalesa o de composició dels 

residus. 

- El 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. 
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3. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 

 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 

classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de 

gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins 

residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 

 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 

codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no 

tenen per què coincidir. 

 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun 

dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb 

l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 

 

 

3.1. RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. 

 

Els principals residus del procés de construcció de la canonada inclosos al catàleg europeu 

són: 

 

- Formigó (paviments, murs, ...) 

- Terres i roca 

- Restes vegetals 

 

Tots aquestes estan inclosos en l’apartat 17 del catàleg “RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 

DEMOLICIÓ (inclosa la terra excavada de zones contaminades)” en els grups: 

1701 Formigó  

1702 Fusta, vidre i plàstic 

1705 Terra (inclosa l’excavada en zones contaminades), pedres i llots de drenatge. 
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Cal destacar que l’article 3 del RD 105/2008  indica el següent:  

“Article 3. Àmbit d’aplicació 

1.Aquest reial decret serà d’aplicació als residus de construcció i demolició definits a l’article 2 

amb excepció de: 

 

a) Les terres i pedres no contaminades per substancies perilloses reutilitzades a la 

mateixa obra, o en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament 

o replè, sempre que es pugui acreditar de forma feacent el seu destí a reutilització” 

 

Per aquest motiu no es consideren residus les terres reutilitzades per a reomplir les rases que 

s’executen durant la instal·lació de la canonada. Si que es considerarà com a residu les terres 

que no es reutilitzin a la mateixa obra. 

 

4. VOLUM DE RESIDUS GENERATS 

 

A continuació s’inclou la taula on s’indiquen, de forma estimativa, la tipologia i el volum de 

residus que es poden generar durant l’execució de les obres. 

 

 

Terres d'excavació 997.16 m³ 

Enderrocs 114,40 m³ 
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5. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

5.1. MARC LEGAL 

 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que 

hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre 

l’entorn. 

 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment  per la següent normativa: 

 

- ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i 

eliminació dels olis usats 

- LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

- DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de 

Residus. 

- DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

- DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de 

Catalunya. 

- DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en 

dipòsits controlats. 

- 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. 

- DECRET 93/1999, de 6 d’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 enderrocs i altres residus de la construcció. 

- DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera 

del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

- LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, 

reguladora dels residus. 

- LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament 

de residus i del cànon sobre la deposició de residu. 

- REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento 

para la ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

- ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo), sobre gestión de. aceites usados. 

- REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
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- REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento 

para la ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

- LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

- REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la 

eliminación. de residuos mediante depósito en vertedero. 

- ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los 

aceites industrials usados. 

- REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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5.2. PROCÉS DE DESCONSTRUCCIÓ EN LES TASQUES D’ENDERROCS. 

 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 

mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el 

conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt 

grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb 

l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials 

de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 

 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 

construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, 

majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els 

diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva 

naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament 

impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment 

per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es 

duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 

 

 

Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 

 

Formigó. 

Terres, roca. 

Restes vegetals 

 

 

Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 

 

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 

Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 

Naturalesa dels riscs. 

 

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 
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A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona d’emmagatzematge de
formigó i material ceràmic

Zona d’emmagatzematge de 
metalls (acer laminat)

Zona d’emmagatzematge de
materials tòxics en diferents 

dipòsits

Zona d’emmagatzematge de
fibrociment

Zona d’acopi de terres

Contenidor per a plàstic per a  
reciclar

Contenidor per a paper i cartró
per a reciclar

Contenidor per a fusta
per a reciclar

Contenidor de banals per
abocador
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5.3. GESTIÓ DELS RESIDUS 

 

Els objectius generals de l’aplicació d’un estudi de gestió de residus consisteixen principalment 

en: 

 

- Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels 

residus. 

 

- Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En 

aquest cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta 

gestió externa dels residus. 

 

- Consultat el “catàleg de residus de catalunya”, els residus generats en la present 

obra es poden gestionar, tractar o valoritzar mitjançant els següents processos: 

 

T 11- deposició de residus inerts. 

Formigó 

Metalls 

Vidres, plàstics 

 

T 13- deposició de residus especials. 

Fibrociment 

 

T 15- deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i 

demolició. 

Formigó, maons 

Vidre 

Terres 

Paviments 

Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

 

V 11- reciclatge de paper i cartó 

 

V 12- reciclatge de plàstics 

 

V 14 - reciclatge de vidre. 

 

V 15 - reciclatge i recuperació de fustes 
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V 41- reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

 

V 83- compostatge 

 

El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del 

Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

 

- Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 

subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

 

- Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual 

de residus al llarg del seu recorregut. 

 

- Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la 

recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint 

productors o posseïdors de residus. 

 

- Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o 

posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement 

de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en 

profit de l’ecologia. 

 

- Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció 

del residu, al productor o posseïdor del residu. 
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5.3.1.Gestió de residus tòxics i/o perillosos 

 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o 

provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests 

consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la 

deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per 

gestor autoritzat. 

 

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta 

categoria els següents: 

 

- Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els 

contenen. 

- Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així 

com envasos que els contenen. 

- Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs 

de manteniment de maquinaria i equips. 

- Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els 

recipients que els contenen. 

- Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els 

contenen. 

- Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 

- Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

 

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en 

bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i 

perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i 

homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat 

de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès corresponent 

concurs públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és encarregada 

en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 

 

Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de 

forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, 

donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en traspàs de recipients. 

 



Projecte constructiu d’un dipòsit de regulació d’aigües pluvials a Sant Pere Pescador Annex 14 

 

14 

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats 

a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament 

identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi 

d’evitar fugues durant la seva manipulació. 

 

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase 

d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes 

competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements 

contaminats i procedir a la seva restitució. 

 

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen 

residus perillosos figurarà: 

 

El codi d’identificació els residus 

El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

La data d’envasament 

La naturalesa dels rics que presenten els residus 

 

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 

superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, 

prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 
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5.3.2.Gestors de residus 

 

Les diferents tipologies de residus de resultes de l’execució de l’obra es poden tractar als 

següents gestors: 

 

 

DIPÒSIT CONTROLAT D’ALBONS 

Tipus de residu: Runes 

Adreça física  FINQUES OLIVAR DE LA PEDRERA  17136 ALBONS 

Telèfon 972009998 

E-mail  

Nom del gestor: DIPÒSIT DE RUNA TERRA NEGRA, S.L. 

Adreça gestor C/ PUJADA CREU DE PALAU, 2, 2N, 4A  17003 GIRONA 

 

 

 

 

 

PLANTA DE RECICLATGE DE FORTIÀ 

Tipus de residu: Runes 

Adreça física  Pol. Ind. 3 – PARC. 196 17469 FORTIÀ 

Telèfon 972 501881 

E-mail  

Nom del gestor: CEMENTOS MIQUEL, S.L. 

Adreça gestor C/ NII KM, 2,5  17771 SANTA LLOGAIA D’ÀLGUEMA 
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Sant Pere Pescador 

Planta de Reciclatge de Fortià 

Dipòsit Controlat d’Albons 
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6. ZONES D’ACOPI 

 

Durant l’execució de la rasa, dels pous i del dipòsit les terres extretes es carregaran 

directament sobre camió i seran portades al gestor corresponent.  

 

Les terres que es reutilitzaran com a rebliment per la rasa es situaran al costat de la rasa i 

s’utilitzaran com a rebliment de la rasa un cop instal·lada la canonada. 

 

Les runes que es demoliran prèviament a l’excavació i les que son resultat de la demolició de 

canonades i pous, es carregaran directament a un camió per a ser transportades als abocadors 

corresponents. 

 

A més es preveu una zona d’acopi de residus durant l’execució de l’obra. Aquesta es situarà 

als terrenys no edificats situats al carrer de la Marinada, entre les interseccions amb els cerres 

de les Delícies i de Sant Sebastià.  

Aquesta zona d’acopi queda totalment delimitada dins l’estudi de Seguretat i Salut. 

 

 

7. PRESSUPOST 

 

El pressupost del present projecte inclou les partides necessàries per al transport i la gestió 

dels residus generats en l’obra. Aquestes són les següents: 

 





PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PERE01
CAPÍTOL DIPÒSIT DE LAMINACIÓ01
TITOL 3 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 1)

28,99020,36 590,24

2 E2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 3)

28,9909,24 267,87

3 E2RA7581 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, 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) (P - 4)

28,99013,26 384,41

TITOL 3TOTAL 01.01.01 1.242,52

OBRA PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PERE01
CAPÍTOL DIPÒSIT DE LAMINACIÓ01
TITOL 3 MOVIMENT DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2R35039 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 2)

625,8607,75 4.850,42

2 E2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 5)

625,8607,48 4.681,43

TITOL 3TOTAL 01.01.02 9.531,85

OBRA PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PERE01
CAPÍTOL CANNONADA D'IMPULSIÓ02
TITOL 3 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 3)

52,5009,24 485,10

2 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 1)

52,50020,36 1.068,90

3 E2RA7581 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, 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) (P - 4)

52,50013,26 696,15

TITOL 3TOTAL 01.02.01 2.250,15

OBRA PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PERE01

Euro



PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

PRESSUPOST Pàg.: 2

CAPÍTOL CANNONADA D'IMPULSIÓ02
TITOL 3 MOVIMENTS DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km (P - 6)

315,0005,28 1.663,20

2 E2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 5)

315,0007,48 2.356,20

TITOL 3TOTAL 01.02.02 4.019,40

OBRA PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PERE01
CAPÍTOL RECOLLIDA PLUVIALS03
TITOL 3 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 3)

9,0009,24 83,16

2 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 1)

9,00020,36 183,24

3 E2RA7581 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, 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) (P - 4)

9,00013,26 119,34

TITOL 3TOTAL 01.03.01 385,74

OBRA PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PERE01
CAPÍTOL RECOLLIDA PLUVIALS03
TITOL 3 MOVIMENTS DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km (P - 6)

23,8755,28 126,06

2 E2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 5)

23,8757,48 178,59

TITOL 3TOTAL 01.03.02 304,65

OBRA PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PERE01
CAPÍTOL CONNEXIÓ DE RESIDUALS04
TITOL 3 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 3)

23,9109,24 220,93

Euro



PROJECTE CONSTRUCTIU D´UN DIPÒSIT DE REGULACIÓ
D´AIGÜES PLUVIALS A SANT PERE PESCADOR

PRESSUPOST Pàg.: 3

2 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 1)

23,91020,36 486,81

3 E2RA7581 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, 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) (P - 4)

23,91013,26 317,05

TITOL 3TOTAL 01.04.01 1.024,79

OBRA PRESSUPOST  PLUVIALS SANT PERE01
CAPÍTOL CONNEXIÓ DE RESIDUALS04
TITOL 3 MOVIMENT DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 5)

32,4277,48 242,55

2 G2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km (P - 6)

32,4275,28 171,21

TITOL 3TOTAL 01.04.02 413,76

Euro
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MEMÒRIA 

 

  

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 objecte d’aquest estudi, així com complir amb les 

obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la 

finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per 

part del/s Contractista/es. 

 

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. PROMOTOR - PROPIETARI 

 

Promotor              : Ajuntament de Sant Pere Pescador 

 

  

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

Redactor E.S.S.   : Eloi Artau i Cortacans 

Titulació/ns  : - 

Col·legiat  núm.    : - 

Despatx professional : - 

Població              : Santa Coloma de Farners 
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4. DADES DEL PROJECTE 

 

  

4.1. Autor/s del projecte 

 

Redactor E.S.S.   : Eloi Artau i Cortacans  

Titulació/ns  : -  

Col·legiat  núm.    : -  

Despatx professional : -  

Població              : Santa Coloma de Farners  

 

4.2. Tipologia de l'obra 

 

Construcció d’un nou sistema de recollida d’aigües pluvials que constarà d’una reixa 

interceptora, d’un dipòsit laminador amb separador de sòlids i hidrocarburs i d’una 

impulsió fins al col·lector d’aigües pluvials del carrer del Joncar. A més es construirà un 

nou bombament d’aigües residuals que permetrà evacuar-les fins a l’arqueta existent a 

les cruïlles del carrer Joncar i del Nord.  

 

 

4.3. 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 263.717,18 € (dos-cents seixanta-tres mil set-cents disset euros amb divuit 

cèntims). 

  

 

4.4. Termini d'execució 

 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 3 mesos. 
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4.5. Mà d'obra prevista 

 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 5 persones. 

  

 

4.6. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

 

Cap de colla 

Oficial 1a 

Ajudant 

Manobre 

Manobre especialista 

   

 

4.7. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

 

ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC 

CALÇS 

CIMENTS 

ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC 

FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 

FORMIGONS SENSE ADDITIUS 

MAONS CERÀMICS 

MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 

MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE  

MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 

MORTERS 

MORTERS SENSE ADDITIUS 

NEUTRES 

PANOTS 

PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 

SORRES 

TERRES 

TUBS DE FORMIGÓ ARMAT, AMB CAMISA D'HACER 

TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 

 

 

4.12. Maquinària prevista per a executar l'obra 
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Retroexcavadora amb martell trencador 

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 

Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 

Retroexcavadora mitjana 

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

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 

Picó vibrant dúplex de 1300 kg 

Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 

Camió per a transport de 12 t 

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 

Camió cisterna de 6000 l 

Camió grua 

Grua autopropulsada de 12 t 

Vibrador intern de formigó 

Camió amb bomba de formigonar 

Formigonera de 165 l 

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 

Subministrament i recollida de residus inerts o no especials amb contenidor metàl·lic 

de 5 m3 de capacitat 

Equip de personal i maquinària complet per a clavament de tubs amb empenta de 

crics hidràulics, amb perforació rotativa, extracció de material i grup de soldadura 

elèctrica, inclòs transport a obra, muntatges i desmuntatges en obra i retorn a 

magatzem 

Equip de personal i maquinària complet per a clavament de tubs amb empenta de 

crics hidràulics, amb perforació rotativa, extracció de material i grup de soldadura 

elèctrica, inclòs transport a obra, muntatges i desmuntatges en obra i retorn a 

magatzem 

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
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5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

 

  

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat 

o una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres 

on s’ha d’instal·lar la caixa general de 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.). 
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− 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 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. 
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•••• 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 

 

− 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. 
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5.2. 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. 

  

 

5.3. 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. 

  

 

5.4. 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. 
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− 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. 

− 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. 
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− 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 localització, s’assenyalarà 

convenientment la seva ubicació. 
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6. 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: 

  

 

6.1. 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. 

  

 

6.2. Vestuaris 

 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
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6.3. 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. 

 

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. 

  

 

6.4. Local de descans 

 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant 

més de 3 mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat 

exclusivament al descans del personal, situat el més pròxim possible al menjador i 

serveis. 

 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

 

 

6.5. Local d'assistència a accidentats 

 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors 

durant més d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del 

personal d’obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 

 

− una farmaciola, 

− una llitera, 

− una font d’aigua potable. 

 

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i 

situats a prop dels llocs de treball. 

 

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, 

pintats preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si 

fos necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de 
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tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més 

pròxims, ambulàncies i bombers. 

 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 

treballadors, el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari 

farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista 

de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada 

antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques 

compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic 

equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per 

a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de 

guants esterilitzats i torniquet. 

 

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de 

butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 

 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i 

humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que 

estableix la llei 31/95. 

 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 

− desinfectants i antisèptics autoritzats, 

− gases estèrils, 

− cotó hidròfil, 

− benes, 

− esparadrap, 

− apòsits adhesius, 

− estisores, 

− pinces, 

− guants d’un sol ús. 

 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 

immediata el material utilitzat o caducat. 
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7. ÀREES AUXILIARS 

  

 

7.1. Centrals i plantes 

 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el 

trànsit de vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, 

abalisament i senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 

m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 

 

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a 

la seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 

presència de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o 

passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell 

inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de 

pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran 

degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos 

possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals 

reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 

 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà 

ferma i arriostrada en previsió de bolcades. 

 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La 

boca de recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga 

metàl·lica. La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. 

L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles 

metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 

 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les 

instruccions del fabricant o importador. 
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7.2. Tallers 

 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  

 

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions 

mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o 

materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per 

treballador. 

 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, 

abalisada i senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal 

(sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos 

secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de materials. En 

zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m 

(comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al 

voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no 

inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció 

adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran 

canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 

 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i 

equips, serà de 200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al 

menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà 

independent del sistema normal d’il·luminació. 

 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit 

exclusivament al personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament 

abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi 

d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de 

màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors 

a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 

reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de 

pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran 

degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 

 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió. 
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Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de 

conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 

 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran 

d’extracció localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per 

l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i 

ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total 

d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

  

 

7.3. 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. 
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8. 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. 

 

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. 

  

 

9. 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 
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s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 

h/setmana. 

  

 

9.1. 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. 

− 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. 

 

 

9.2. 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. 
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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 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. 
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•••• 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. 

  

 

10. 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 

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”. 
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10.1. 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. 

  

 

10.2. Servituds 

 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els 

aspectes relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, 

de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres 

intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i 

no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de 

reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis 

afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els 

esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de 

seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, 

per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
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11. UNITATS CONSTRUCTIVES 

 

ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 

MOVIMENTS DE TERRES 

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 ) 

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 

BARRERES DE FORMIGÓ FET IN SITU O AMB PECES PREFABRICADES 

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 SOTERRATS 

 

 

12. 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). 

  

 

12.1. Procediments d'execució 

 

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. 
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12.2. 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. 

  

 

12.3. 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. 
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13. 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 

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.  

  

 

14. MEDIAMBIENT LABORAL 

 

  

14.1. Agents atmosfèrics 

 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a 

l’obra i quines condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que 

se’n derivin. 

  

 

14.2. 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. 
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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, 

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 
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mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 

col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

 

 

14.3. 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 angost) .................... 103 dB 

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 
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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 

  

 

14.4. 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) 

− 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 
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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 

− Plantes asfàltiques 
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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. 

  

 

14.5. 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. 



Projecte constructiu d’un dipòsit de regulació d’aigües pluvials a Sant Pere Pescador Annex 15 

 

30 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la 

seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes 

de matèria. Il·luminació suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies 

de suport provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

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. 

  

 

14.6. 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. 
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Radiacions infraroges 

 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, 

produint un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel 

cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió 

s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i 

operaris de forns. 

 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de 

protecció tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima 

absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas 

d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la 

il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 

 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats 

a aquestes radiacions 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. 



Projecte constructiu d’un dipòsit de regulació d’aigües pluvials a Sant Pere Pescador Annex 15 

 

32 

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 

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. 
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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. 

 

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: 

 

a) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les 

classes I y II. 

• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser 

excedits. 

• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 

400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació 
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reflexada incloent la resposta de centelles. 

 

b) 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: 

 

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 
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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. 

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 
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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 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. 
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14.7. Radiacions 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. 

− 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. 
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− 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. 

 

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 
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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. 

  

 

15. 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 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. 
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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 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 
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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: 

h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de 

l’espatlla. 

i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre 

de gravetat de la càrrega. 

j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

k) 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 l’equip. 
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16. 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 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 

HX11X001 u Equip d'encofrat de mur de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris 

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 

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 
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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 

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 
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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 

HX11X069 u Ventosa de seguretat per a la manipulació de vidres 

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 

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 

HX11X085 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 

galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X086 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer 

galvanitzat, per a tanca mòbil de malla 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 
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17. 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 

  

 

18. 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. 



Projecte constructiu d’un dipòsit de regulació d’aigües pluvials a Sant Pere Pescador Annex 15 

 

46 

 

 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 

  

 

19. 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: 

 

a) 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. 

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

c) 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. 

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. 
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20. 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 suficientment. 

 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i 
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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: 

 

11. 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. 

12. 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. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 

percepció de les senyals o panells de senyalització. 

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

vista. 

15. 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. 

  

 

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i 

passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, 

la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, 

les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, 

diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà 

en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres 

al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai 

públic de la ciutat que correspongui. 

 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es 

diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els 

àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, 

d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i 

protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
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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 

  

 

21.1. 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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•••• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 

emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés 

per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú 

per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i 

d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

 

 

21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 

 

•••• Ocupació del tancament de l’obra 

 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 

protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació 

de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les 

diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament 

dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai 

lliure per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la 

vorera existent. 

 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des 

de la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no 

queda al menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) per a pas de vianants. 

 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants 

d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels 

treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta 

centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a 

l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca 

a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes 

despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta 

centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants 

d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que 
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calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas 

de vianants. 

 

•••• Situació de casetes i contenidors. 

 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 

− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles 

d’obra, se situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els 

següents criteris: 

− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la 

vorera. 

− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la 

calçada sense envair cap carril de circulació. 

− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona 

d’aparcament de la calçada procurant no envair cap carril de 

circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de 

vianants a la vorera. 

 

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

 

•••• Situació de grues-torre i muntacàrregues 

 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

 

•••• Canvis de la Zona Ocupada 

 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es 

considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i 

s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
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21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

 

•••• Tanques 

 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, 

en ordenació entre mitgeres, tancaran el front de 

l’obra o solar i els laterals de la part de vorera 

ocupada. 

 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a 

base de plafons prefabricats o d’obra de fàbrica 

arrebossada i pintada. 

 

Les empreses promotores podran presentar a 

l’Ajuntament per a la seva homologació, si 

s’escau, el seu propi model de tanca per tal 

d’emprar-lo en totes les obres que facin. 

 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm 

només s’admeten per a proteccions provisionals 

en operacions de càrrega, desviacions 

momentànies de trànsit o similars. 

 

En cap cas s’admet com a tanca el simple 

abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada 

de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè 

(habitualment de color taronja), o elements 

tradicionals de delimitacions provisionals de 

zones de risc. 

 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 

elements reflectants en tot el seu perímetre. 

 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la 

tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i 

qualsevol altre element que deteriori el seu estat 

original. 
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•••• Accés a l’obra 

 

Portes Les tanques estaran dotades de portes 

d’accés independent per a vehicles i per al 

personal de l’obra. 

 

No s’admet com a solució permanent d’accés 

la retirada parcial del tancament. 

 

  

 

21.4. 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. 
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•••• 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. 

− 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. 
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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. 

 

•••• 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 
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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. 

  

 

21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

 

•••• Neteja 

 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat 

de l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o 

operacions productores de pols o deixalles. 

 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 

viària a la sortida 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. 
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•••• 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. 

  

 

21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 

 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del 

seu servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i 

retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a 

l’obra. 

 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 

subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
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21.7. 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. 
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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. 

 

  

•••• 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:  

l) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 

tancament de l’obra. 

m) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 

contigus a passos provisionals per a vianants. 

n) 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. 

o) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, 

per salvar l’obstacle de les obres. 

p) 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. 
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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 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%. 
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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. 

 

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. 

  

 

21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

 

•••• Arbres i jardins 

 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat 

existent a la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat 

Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 

 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que 

puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona 

no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades 

estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. 

S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des 

de l’exterior de la zona d’obres. 
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Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a 

vianants s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense 

ressalts. 

 

•••• Parades d’autobús, quioscos, bústies 

 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu 

interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat 

provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements 

similars emplaçats a l’espai públic. 

 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 

emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis 

corresponents per tal de coordinar les operacions. 

  

 

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

 

22.1. 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. 

  

 

22.2. 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 
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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 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. 

 

23. 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. 

  

 

Santa Coloma de Farners, Novembre de 2012 

L’autor del projecte, 

 

Eloi Artau i Cortacans 
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ANNEX 1: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A DEMOLIR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació:   
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /20 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

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 

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 /12 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 

fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 /12 /20 
/25 
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HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 /25 
HBBAA005 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 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 /12 /26 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 

inclòs 
2 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  
 

G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÈS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ  
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COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

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 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
3 /9 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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 

1 /3 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 

fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 
HBBAA005 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 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 9 /12 /25 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
 
  

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENATS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÈS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÈS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESCPETAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
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 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

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 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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 

1 /3 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 4 /12 /25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 

fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 
HBBAA005 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 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 3 /4 /12 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
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I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA 
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÈS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECARREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CARREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

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 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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 

2 /4 /11 /25 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 

fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /11 /12 /25 

HBBAA005 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 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 
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45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
 

G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE DE ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SIRRA CIRCULAR: ENCOFRAT , ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 

FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 

ENCOFRADORS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: US DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
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17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PROPIA A OBRA) 

POLS TERRA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 

D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /18 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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 

1 

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 

1 /2 /6 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 

fixada i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HBBAA005 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 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
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I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PROPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIO EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALUS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
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25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PROPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /16 
/25 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
12 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 

fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /4 /11 /12 /16 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 
HBBAA005 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 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 /11 /15 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 

inclòs 
15 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
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I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
 

G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.. ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACION DE BLOQUES DE PIEDRA 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PROXIM A TALUSSOS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

US D'EINES MANUALS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCARREGA DE MATERIAL 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 

CONFECCIO DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÉ ALIENA I PROPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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 
2 /4 /6 /9 /12 /14 
/16 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

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 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 
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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 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 4 /12 /25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 

fixada i amb el desmuntatge inclòs 
14 /16 /25 

HBBAA005 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 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /6 /10 /16 
/17 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
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I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

 
 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFICIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELECTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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 
1 /2 /4 /6 /9 /16 
/25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

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 

9 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 

fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /4 /16 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25 
HBBAA005 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 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1 /2 /4 /6 /9 /13 
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circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/14 /16 /17 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 /9 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
4 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
G09.G02 BARRERES DE FORMIGÓ FET IN SITU O AMB PECES PREFABRICADES 
EXECUCIÓ I MUNTATGE DE BARRERES DE PROTECCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT IN-SITU O EN PECES 
PREFABRICADES. MUNTATGE AMB MITJANS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, MANUTENCIÓ DE MATERIAL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE OBJECTES PUNXANTS 

IRREGULARITAT DEL TERRENY 
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9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS 

US DE MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCÈS DE FORMIGONAT 

COL·LOCACIÓ I AJUST DE PECES. 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS 

CARRETEIG DE MATERIALS PESATS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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 
2 /4 /6 /9 /18 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
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 

9 

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 

2 /4 /6 /9 /10 /18 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 

fixada i amb el desmuntatge inclòs 
4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25 
HBBAA005 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 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /18 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /18 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /18 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /6 /9 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
4 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 25 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
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I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, 

ETC.. ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE TERRES DE LEXCAVACIÓ 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALUS 

INESTABILITAT DEL TERRENY 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE GUIAT DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS 

POLS TERRES 
GASOS TOXICS DE CONNEXIONS INCONTROLATS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB PEGAMENTS, CIMENTS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PROPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /24 
/25 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 
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H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

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 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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 

1 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 

fixada i amb el desmuntatge inclòs 
3 /6 /11 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25 
HBBAA005 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 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /25 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /15 

/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
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I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment prèvi de treball 24 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
 
G10.G02 

 
 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB PEGAMENTS, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS SE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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 
1 /2 /3 /4 /10 /11 
/14 /15 /24 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

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 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 
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 

1 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

3 /6 /11 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25 
HBBAA005 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 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /25 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
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I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment prèvi de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
 
 

  

G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC..) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÈS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROBES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUÏDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUGUES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROBES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÈS DE PURGATGE 

PER FUGUES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 

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 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 

fixada i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 /11 /12 /18 
/20 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 1 /4 /11 
HBBAA005 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 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

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 

1 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 18 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
18 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4 
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treball específic 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 
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ESIS Projecte constructiu d´un dipòsit de regulació
d´aigües pluvials a Sant Pere Pescador

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €21,00000h Oficial 1aA0121000

 €21,00000h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €18,65000h Ajudant ferrallistaA0134000

 €17,56000h ManobreA0140000

 €18,17000h Manobre especialistaA0150000

 €22,24000h Coordinador d'activitats preventivesA01H1000



ESIS Projecte constructiu d´un dipòsit de regulació
d´aigües pluvials a Sant Pere Pescador

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,62000h Formigonera de 165 lC1705600



ESIS Projecte constructiu d´un dipòsit de regulació
d´aigües pluvials a Sant Pere Pescador

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,97000m3 AiguaB0111000

 €16,36000t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €14,12000t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20
mm, per a formigons

B0331Q10

 €87,98000t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,98000kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €0,61000kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400
N/mm2

B0B27000

 €2,94000m2 Post de fusta de pi per a 3 usosB0D41010

 €0,10000u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosB0DZSM0K

 €6,88000u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

B1411111

 €7,70000u 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

B142AC60

 €0,25000u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

B1431101

 €17,62000u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

B1432012

 €11,99000u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

B1446004

 €2,26000u 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

B1455710

 €21,12000u 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

B1465275

 €2,25000u 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

B146J364

 €13,34000u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableB1474600



ESIS Projecte constructiu d´un dipòsit de regulació
d´aigües pluvials a Sant Pere Pescador

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,66000u Samarreta de treball, de cotóB1484110

 €17,39000u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

B1485800

 €14,30000u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

B1488580

 €44,95000u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

B1489580

 €15,40000u 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

B148B580

 €1,22000u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos

B1526EL6

 €0,48000m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques
d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada

B152U000

 €0,03000u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre per a 5 usos

B1534001

 €50,98000u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de
color ambre

B15A0015

 €11,08000u Senyal manual per a senyalistaBBB2A001

 €5,87000u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

BBBAA005

 €2,87000u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m

BBBAA007

 €5,87000u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

BBBAB115

 €7,59000u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància

BBBAC005

 €12,56000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major
41 cm, per ésser vist fins 12 m

BBBAD004

 €8,56000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

BBBAD015

 €5,89000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 10 cm, per ésser vist fins 3 m

BBBAD017
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d´aigües pluvials a Sant Pere Pescador

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,59000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m

BBBAD025

 €9,22000u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m

BBBAF004

 €19,35000u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per
a 2 usos

BBC12502

 €0,15000m Cinta d'abalisamentBBC19000

 €1,99000m Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de
polietilè de color vermell i blanc alternats

BBC1E000

 €11,82000m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària,
per a 4 usos

BBC1KJ04

 €29,49000u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectora, per a 2
usos

BBL11102

 €45,81000u Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectora, per a 2
usos

BBL13602

 €231,10000mes 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

BQU1531A

 €98,45000mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 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

BQU1A20A

 €49,25000u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitatBQU2GF00

 €106,80000u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

BQUA1100

 €32,00000u Reconeixement mèdicBQUAM000

 €177,50000u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €71,24960m3 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

D060P021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,98700/R 18,170001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,98700 19,98700
Maquinària:

0,97200/R 1,620000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,97200 0,97200
Materials:

0,174600,970000,180B0111000 =xAiguam3
10,6340016,360000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst
21,8860014,120001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20

mm, per a formigons
t

17,5960087,980000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 50,29060 50,29060

COST DIRECTE 71,24960

71,24960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,84855kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 400 S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

D0B27100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10500/R 21,000000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,09325/R 18,650000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,19825 0,19825
Materials:

0,009800,980000,010B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,640500,610001,050B0B27000 =xAcer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400

N/mm2
kg

Subtotal... 0,65030 0,65030

COST DIRECTE 0,84855

0,84855COST EXECUCIÓ MATERIAL
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d´aigües pluvials a Sant Pere Pescador

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,88u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

H1411111 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,880006,880001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

u

Subtotal... 6,88000 6,88000

COST DIRECTE 6,88000
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,88000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,70u 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

H142AC60 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7,700007,700001,000B142AC60 =xPantalla 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

u

Subtotal... 7,70000 7,70000

COST DIRECTE 7,70000
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,25u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

H1431101 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,250000,250001,000B1431101 =xProtector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

u

Subtotal... 0,25000 0,25000

COST DIRECTE 0,25000
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL



ESIS Projecte constructiu d´un dipòsit de regulació
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €17,62u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

H1432012 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

17,6200017,620001,000B1432012 =xProtector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

u

Subtotal... 17,62000 17,62000

COST DIRECTE 17,62000
0,00%DESPESES INDIRECTES

17,62000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,99u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

H1446004 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

11,9900011,990001,000B1446004 =xSemimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

u

Subtotal... 11,99000 11,99000

COST DIRECTE 11,99000
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,99000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,26u 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

H1455710 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,260002,260001,000B1455710 =xParella 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

u

Subtotal... 2,26000 2,26000

COST DIRECTE 2,26000
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,26000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €21,12u 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

H1465275 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

21,1200021,120001,000B1465275 =xParella 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

u

Subtotal... 21,12000 21,12000

COST DIRECTE 21,12000
0,00%DESPESES INDIRECTES

21,12000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,25u 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

H146J364 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,250002,250001,000B146J364 =xParella 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

u

Subtotal... 2,25000 2,25000

COST DIRECTE 2,25000
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,34u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableH1474600 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
13,3400013,340001,000B1474600 =xCinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableu

Subtotal... 13,34000 13,34000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 13,34000
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,34000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,66u Samarreta de treball, de cotóH1484110 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
2,660002,660001,000B1484110 =xSamarreta de treball, de cotóu

Subtotal... 2,66000 2,66000

COST DIRECTE 2,66000
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,66000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,39u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

H1485800 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

17,3900017,390001,000B1485800 =xArmilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

u

Subtotal... 17,39000 17,39000

COST DIRECTE 17,39000
0,00%DESPESES INDIRECTES

17,39000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,30u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

H1488580 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

14,3000014,300001,000B1488580 =xDavantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

u

Subtotal... 14,30000 14,30000

COST DIRECTE 14,30000
0,00%DESPESES INDIRECTES

14,30000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €44,95u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

H1489580 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

44,9500044,950001,000B1489580 =xJaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

u

Subtotal... 44,95000 44,95000

COST DIRECTE 44,95000
0,00%DESPESES INDIRECTES

44,95000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,40u 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

H148B580 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

15,4000015,400001,000B148B580 =xParell 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

u

Subtotal... 15,40000 15,40000

COST DIRECTE 15,40000
0,00%DESPESES INDIRECTES

15,40000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,06m 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

H1522111 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,25000/R 21,000000,250A0121000 =xOficial 1ah
4,39000/R 17,560000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,64000 9,64000
Materials:

0,646802,940000,220B0D41010 =xPost de fusta de pi per a 3 usosm2
0,350000,100003,500B0DZSM0K =xTub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosu
1,4249971,249600,020D060P021 =xFormigó 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

m3

Subtotal... 2,42179 2,42179
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COST DIRECTE 12,06179
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,06179COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,16m 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

H152U000 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,05000/R 21,000000,050A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 1,05000 1,05000
Materials:

0,610001,220000,500B1526EL6 =xMuntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos

u

0,504000,480001,050B152U000 =xMalla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques
d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada

m

Subtotal... 1,11400 1,11400

COST DIRECTE 2,16400
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,16400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,21u 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

H1534001 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17560/R 17,560000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,17560 0,17560
Materials:

0,030000,030001,000B1534001 =xPeça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre per a 5 usos

u

Subtotal... 0,03000 0,03000

COST DIRECTE 0,20560
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,20560COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,98u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de
color ambre

H15A2015 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
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Materials:

50,9800050,980001,000B15A0015 =xLlumenera de senyalització de maquinària en moviment de
color ambre

u

Subtotal... 50,98000 50,98000

COST DIRECTE 50,98000
0,00%DESPESES INDIRECTES

50,98000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,56h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions

H15Z1001 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,00000/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
17,56000/R 17,560001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,56000 38,56000

COST DIRECTE 38,56000
0,00%DESPESES INDIRECTES

38,56000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,56h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de
l'obra

H16F1004 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,56000/R 17,560001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,56000 17,56000

COST DIRECTE 17,56000
0,00%DESPESES INDIRECTES

17,56000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,00u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutH16F1005 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
21,00000/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 21,00000 21,00000

COST DIRECTE 21,00000
0,00%DESPESES INDIRECTES
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21,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,24h Presencia al lloc de treball de recursos preventiusH16F3000 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
22,24000/R 22,240001,000A01H1000 =xCoordinador d'activitats preventivesh

Subtotal... 22,24000 22,24000

COST DIRECTE 22,24000
0,00%DESPESES INDIRECTES

22,24000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,05u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat,
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBB11111 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,56000/R 17,560001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,56000 17,56000
Materials:

29,4900029,490001,000BBL11102 =xPlaca triangular, de 70 cm, amb pintura reflectora, per a 2
usos

u

Subtotal... 29,49000 29,49000

COST DIRECTE 47,05000
0,00%DESPESES INDIRECTES

47,05000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,37u Placa amb pintura reflectora octogonal de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBB11351 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,56000/R 17,560001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,56000 17,56000
Materials:

45,8100045,810001,000BBL13602 =xPlaca octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectora, per a 2
usos

u

Subtotal... 45,81000 45,81000

COST DIRECTE 63,37000
0,00%DESPESES INDIRECTES
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63,37000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,08u Senyal manual per a senyalistaHBB20005 Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
11,0800011,080001,000BBB2A001 =xSenyal manual per a senyalistau

Subtotal... 11,08000 11,08000

COST DIRECTE 11,08000
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,08000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,99u 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 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAA005 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,56000/R 17,560001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,56000 17,56000
Materials:

5,870005,870001,000BBBAA005 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

u

8,560008,560001,000BBBAD015 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

u

Subtotal... 14,43000 14,43000

COST DIRECTE 31,99000
0,00%DESPESES INDIRECTES

31,99000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,32u 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

HBBAA007 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,56000/R 17,560001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,56000 17,56000
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Materials:

2,870002,870001,000BBBAA007 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m

u

5,890005,890001,000BBBAD017 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 10 cm, per ésser vist fins 3 m

u

Subtotal... 8,76000 8,76000

COST DIRECTE 26,32000
0,00%DESPESES INDIRECTES

26,32000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,02u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAB115 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,56000/R 17,560001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,56000 17,56000
Materials:

5,870005,870001,000BBBAB115 =xSenyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

u

7,590007,590001,000BBBAD025 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m

u

Subtotal... 13,46000 13,46000

COST DIRECTE 31,02000
0,00%DESPESES INDIRECTES

31,02000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,15u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBBAC005 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,56000/R 17,560001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,56000 17,56000
Materials:
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7,590007,590001,000BBBAC005 =xSenyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,

normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància

u

Subtotal... 7,59000 7,59000

COST DIRECTE 25,15000
0,00%DESPESES INDIRECTES

25,15000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,34u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBBAF004 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,56000/R 17,560001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,56000 17,56000
Materials:

12,5600012,560001,000BBBAD004 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major
41 cm, per ésser vist fins 12 m

u

9,220009,220001,000BBBAF004 =xSenyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m

u

Subtotal... 21,78000 21,78000

COST DIRECTE 39,34000
0,00%DESPESES INDIRECTES

39,34000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,79u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçàriaHBC12500 Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
0,43900/R 17,560000,025A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,43900 0,43900
Materials:

19,3500019,350001,000BBC12502 =xCon d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per
a 2 usos

u

Subtotal... 19,35000 19,35000

COST DIRECTE 19,78900
0,00%DESPESES INDIRECTES
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19,78900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,39m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

HBC19081 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,14140/R 17,560000,065A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,14140 1,14140
Materials:

0,150000,150001,000BBC19000 =xCinta d'abalisamentm
0,101830,848550,120D0B27100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a

taller B 400 S, de límit elàstic >= 400 N/mm2
kg

Subtotal... 0,25183 0,25183

COST DIRECTE 1,39323
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,39323COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,23u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de
polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un suport
cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

HBC1E001 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,14140/R 17,560000,065A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,14140 1,14140
Materials:

1,990001,990001,000BBC1E000 =xCadena de delimitació de zona de perill amb baules de
polietilè de color vermell i blanc alternats

m

0,101830,848550,120D0B27100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 400 S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

kg

Subtotal... 2,09183 2,09183

COST DIRECTE 3,23323
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,23323COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,78m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i
amb el desmuntatge inclòs

HBC1KJ00 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,05360/R 17,560000,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,05360 1,05360
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,7280011,820000,400BBC1KJ04 =xTanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària,

per a 4 usos
m

Subtotal... 4,72800 4,72800

COST DIRECTE 5,78160
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,78160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €231,10mes 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

HQU1531A Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

231,10000231,100001,000BQU1531A =xLloguer 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

mes

Subtotal... 231,10000 231,10000

COST DIRECTE 231,10000
0,00%DESPESES INDIRECTES

231,10000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,45mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 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

HQU1A20A Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

98,4500098,450001,000BQU1A20A =xLloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 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

mes

Subtotal... 98,45000 98,45000

COST DIRECTE 98,45000
0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
98,45000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,01u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,75600/R 17,560000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,75600 1,75600
Materials:

49,2500049,250001,000BQU2GF00 =xRecipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitatu

Subtotal... 49,25000 49,25000

COST DIRECTE 51,00600
0,00%DESPESES INDIRECTES

51,00600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,80u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

HQUA1100 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

106,80000106,800001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

u

Subtotal... 106,80000 106,80000

COST DIRECTE 106,80000
0,00%DESPESES INDIRECTES

106,80000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,00u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
32,0000032,000001,000BQUAM000 =xReconeixement mèdicu

Subtotal... 32,00000 32,00000

COST DIRECTE 32,00000
0,00%DESPESES INDIRECTES

32,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €177,50u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

177,50000177,500001,000BQUAP000 =xCurset de primers auxilis i socorrismeu

Subtotal... 177,50000 177,50000

COST DIRECTE 177,50000
0,00%DESPESES INDIRECTES

177,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,56h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsHQUZM000 Rend.: 1,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
17,56000/R 17,560001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,56000 17,56000

COST DIRECTE 17,56000
0,00%DESPESES INDIRECTES

17,56000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PLEC 

  

 

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

  

 

1.1. Identificació de les obres 

 

Projecte constructiu d’un dipòsit de regulació d’aigües pluvials a Sant Père Pescador 

 

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. 
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 1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

 

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. 

  

 

  



Projecte constructiu d’un dipòsit de regulació d’aigües pluvials a Sant Pere Pescador Annex 15 

3 

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. 

 

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. 
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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. 

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. 
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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 

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. 
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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: 

 

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.  
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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, 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.  
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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 (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. 
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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. 

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. 
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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 Projecte 
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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  
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(PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells 

o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat.. 

11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de 

les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures 

previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 

prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 

Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs 

a realitzar, l’avaluació de riscos i la 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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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". 

  

 

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. 
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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): 

e) 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. 

f) 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 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.  
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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: 

 

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 
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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 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. 
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3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a 

redactar, abans de 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 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. 
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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. 

 

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 
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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. 

− Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 
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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 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 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. 
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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. 

− Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i 

seguretat dels treballadors en front als riscos derivats o que puguin derivar-se 

de la exposició a vibracions mecàniques. 

  

 

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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− Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat 

dels treballadors en front als riscos relacionats amb la exposició al soroll. 

  

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. 
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− ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. 

BOE 6 d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. 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. 

  



Projecte constructiu d’un dipòsit de regulació d’aigües pluvials a Sant Pere Pescador Annex 15 

 

26 

 

4.7. Senyalització 

 

- 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. 
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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 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 

 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 

inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de 

Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les 

partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

per cada obra. 

 

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el 

corresponent contracte d’obra.  

 

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. 

  

5.4. Penalitzacions 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 
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Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment 

per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial 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. 
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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 

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 
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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 

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. 
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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 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. 
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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 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). 
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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. 

− 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. 
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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. 
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•••• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 

Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

 

•••• 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). 
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Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins 

l’1/1/95. 

 

Entrada en vigor del R.D. 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. 
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− Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica 

(D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 

93/68/CEE i 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). 

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. 
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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 

 

− 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. 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 

H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL 

H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

H1411111,H142AC60,H1431101,H1432012,H1446004,H1455710,H1465275,H146J364,H1474

600,H1484110,H1485800,H1488580,H1489580,H148B580. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

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 

− 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 
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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 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 
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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 

− 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 
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(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 

− 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 



Projecte constructiu d’un dipòsit de regulació d’aigües pluvials a Sant Pere Pescador Annex 15 

 

44 

− 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, 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: 
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- 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 

- 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 
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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. 

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 
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� 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. 

 

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 
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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 

- 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. 
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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 

 

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 
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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. 

 

2.- 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. 
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3.- 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. 

 

4.- 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. 

− 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. 
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H15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

H1522111,H152U000,H1534001,H15A2015,H15Z1001. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

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 

� 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 
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� 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 

� 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 
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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 

- 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. 
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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. 

 

2.- 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. 

 

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 
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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). 

 

3.- 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. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

- 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, 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 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, 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, de 14 de abril, por el que se establecen las 
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disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- 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. 

- 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 

- UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad 

para los límites de instalación. 
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HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 

HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HBB11111,HBB11351,HBB20005,HBBAA005,HBBAA007,HBBAB115,HBBAC005,HBBAF004. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

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 RD 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 
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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. 

 

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 
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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). 

- 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. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
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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. 

 

3.- 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: 

 

m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 

 

4.- 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 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 

- UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
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- 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. 

 

  



Projecte constructiu d’un dipòsit de regulació d’aigües pluvials a Sant Pere Pescador Annex 15 

 

63 

HBC - ABALISAMENT 

HBC1 - ABALISAMENT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HBC12500,HBC19081,HBC1E001,HBC1KJ00. 

 

1.- 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: 

 

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. 
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- 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. 

- 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. 

 

2.- 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 
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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. 

 

3.- 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.    

 

4.- 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. 

- 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 
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dispositivos indicadores y actuadores. 

- UNE_EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las 

máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 
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HQ - EQUIPAMENTS 

HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 

HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HQU1531A,HQU1A20A. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

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 
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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 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. 

 

2.- 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). 

 

3.- 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. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

- 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. 

- 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, 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 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. 

- 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. 

- Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad 

en la indústria de la edificación 

- 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). 

- NTE-QTG/1976 Cubiertas: TEJADOS GALVANIZADOS 
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HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

HQU2GF01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

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 DT. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 

 

2.- 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. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 



Projecte constructiu d’un dipòsit de regulació d’aigües pluvials a Sant Pere Pescador Annex 15 

 

71 

 

 

Santa Coloma de Farners, Novembre de 2012 

L’autor del projecte, 

 

Eloi Artau i Cortacans 
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ESIS Projecte constructiu d´un dipòsit de regulació
d´aigües pluvials a Sant Pere Pescador

AMIDAMENTS Pàg.: 1

ESIS_ST_PEREOBRA 01
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

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

2 H142AC60

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4583 H1431101

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458

4 H1432012

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 1495 H1446004

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

6 H1455710

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

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

7 H1465275

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

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

8 H146J364

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable9 H1474600

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Samarreta de treball, de cotó10 H1484110

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47111 H1485800

Euro



ESIS Projecte constructiu d´un dipòsit de regulació
d´aigües pluvials a Sant Pere Pescador

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34812 H1488580

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34813 H1489580

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

14 H148B580

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ESIS_ST_PEREOBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVACAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 H1522111

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

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 H152U000

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

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

3 H1534001

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre4 H15A2015

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs5 HBB11111

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Placa amb pintura reflectora octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs6 HBB11351

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Senyal manual per a senyalista7 HBB20005

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Euro



ESIS Projecte constructiu d´un dipòsit de regulació
d´aigües pluvials a Sant Pere Pescador

AMIDAMENTS Pàg.: 3

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 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

8 HBBAA005

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

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

9 HBBAA007

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

10 HBBAB115

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

11 HBBAC005

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

12 HBBAF004

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària13 HBC12500

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs14 HBC19081

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m
i amb el desmuntatge inclòs

15 HBC1E001

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs16 HBC1KJ00

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

ESIS_ST_PEREOBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions1 H15Z1001

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Euro



ESIS Projecte constructiu d´un dipòsit de regulació
d´aigües pluvials a Sant Pere Pescador

AMIDAMENTS Pàg.: 4

u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut2 H16F1005

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

3 HQU1531A

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 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

4 HQU1A20A

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs5 HQU2GF01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball6 HQUA1100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions7 HQUZM000

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

ESIS_ST_PEREOBRA 01
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONALCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra1 H16F1004

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

h Presencia al lloc de treball de recursos preventius2 H16F3000

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Curset de primers auxilis i socorrisme3 HQUAP000

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ESIS_ST_PEREOBRA 01
DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONALCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Reconeixement mèdic1 HQUAM000

Euro



ESIS Projecte constructiu d´un dipòsit de regulació
d´aigües pluvials a Sant Pere Pescador

AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Euro
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ESIS Projecte constructiu d´un dipòsit de regulació
d´aigües pluvials a Sant Pere Pescador

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€6,88uH1411111 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

(SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

€7,70uH142AC60 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- 2

(SET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

€0,25uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 3
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

€17,62uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

P- 4

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

€11,99uH1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149P- 5
(ONZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

€2,26uH1455710 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- 6

(DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

€21,12uH1465275 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- 7

(VINT-I-UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

€2,25uH146J364 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- 8

(DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

€13,34uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 9
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

€2,66uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 10
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

€17,39uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

P- 11

(DISSET EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

€14,30uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 12

(CATORZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

€44,95uH1489580 Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 13

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

€15,40uH148B580 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- 14

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

€12,06mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 15

(DOTZE EUROS AMB SIS CENTIMS)



ESIS Projecte constructiu d´un dipòsit de regulació
d´aigües pluvials a Sant Pere Pescador

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€2,16mH152U000 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- 16

(DOS EUROS AMB SETZE CENTIMS)

€0,21uH1534001 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- 17

(ZERO EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

€50,98uH15A2015 Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambreP- 18
(CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

€38,56hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 19
(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

€17,56hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 20
(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

€21,00uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 21
(VINT-I-UN EUROS)

€22,24hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 22
(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

€47,05uHBB11111 Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 23

(QUARANTA-SET EUROS AMB CINC CENTIMS)

€63,37uHBB11351 Placa amb pintura reflectora octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

P- 24

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

€11,08uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 25
(ONZE EUROS AMB VUIT CENTIMS)

€31,99uHBBAA005 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 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 26

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

€26,32uHBBAA007 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- 27

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

€31,02uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 28

(TRENTA-UN EUROS AMB DOS CENTIMS)

€25,15uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 29

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

€39,34uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 30

(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

€19,79uHBC12500 Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçàriaP- 31
(DINOU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

€1,39mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 32
(UN EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€3,23uHBC1E001 Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats,
amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

P- 33

(TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

€5,78mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòsP- 34
(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

€231,10mesHQU1531A 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- 35

(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB DEU CENTIMS)

€98,45mesHQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 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- 36

(NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

€51,01uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 37

(CINQUANTA-UN EUROS AMB UN CENTIMS)

€106,80uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 38

(CENT SIS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

€32,00uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 39
(TRENTA-DOS EUROS)

€177,50uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 40
(CENT SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€17,56hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 41
(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

Santa Coloma de Farners, novembre de 2012

L´autor del projecte,

Eloi Artau i Cortacans
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ESIS Projecte constructiu d´un dipòsit de regulació
d´aigües pluvials a Sant Pere Pescador

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 1  €6,88

Altres conceptes 6,88 €

uH142AC60 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- 2  €7,70

Altres conceptes 7,70 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

P- 3  €0,25

Altres conceptes 0,25 €

uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

P- 4  €17,62

Altres conceptes 17,62 €

uH1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons
UNE-EN 149

P- 5  €11,99

Altres conceptes 11,99 €

uH1455710 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- 6  €2,26

Altres conceptes 2,26 €

uH1465275 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- 7  €21,12

Altres conceptes 21,12 €

uH146J364 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- 8  €2,25

Altres conceptes 2,25 €

uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 9  €13,34

Altres conceptes 13,34 €

uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 10  €2,66

Altres conceptes 2,66 €

uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

P- 11  €17,39

Altres conceptes 17,39 €

uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 12  €14,30

Altres conceptes 14,30 €

uH1489580 Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 13  €44,95



ESIS Projecte constructiu d´un dipòsit de regulació
d´aigües pluvials a Sant Pere Pescador

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
Altres conceptes 44,95 €

uH148B580 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- 14  €15,40

Altres conceptes 15,40 €

mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1
m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb
el desmuntatge inclòs

P- 15  €12,06

Altres conceptes 12,06 €

mH152U000 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- 16  €2,16

Altres conceptes 2,16 €

uH1534001 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- 17  €0,21

Altres conceptes 0,21 €

uH15A2015 Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambreP- 18  €50,98

Altres conceptes 50,98 €

hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 19  €38,56

Altres conceptes 38,56 €

hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 20  €17,56

Altres conceptes 17,56 €

uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 21  €21,00

Altres conceptes 21,00 €

hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 22  €22,24

Altres conceptes 22,24 €

uHBB11111 Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 23  €47,05

Altres conceptes 47,05 €

uHBB11351 Placa amb pintura reflectora octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 24  €63,37

Altres conceptes 63,37 €

uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 25  €11,08

Altres conceptes 11,08 €

uHBBAA005 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 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 26  €31,99

Altres conceptes 31,99 €

uHBBAA007 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- 27  €26,32
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Altres conceptes 26,32 €

uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 28  €31,02

Altres conceptes 31,02 €

uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 29  €25,15

Altres conceptes 25,15 €

uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 30  €39,34

Altres conceptes 39,34 €

uHBC12500 Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçàriaP- 31  €19,79

Altres conceptes 19,79 €

mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 32  €1,39

Altres conceptes 1,39 €

uHBC1E001 Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color
vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

P- 33  €3,23

Altres conceptes 3,23 €

mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs

P- 34  €5,78

Altres conceptes 5,78 €

mesHQU1531A 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- 35  €231,10

Altres conceptes 231,10 €

mesHQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 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- 36  €98,45

Altres conceptes 98,45 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs

P- 37  €51,01

Altres conceptes 51,01 €

uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 38  €106,80

Altres conceptes 106,80 €

uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 39  €32,00
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Altres conceptes 32,00 €

uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 40  €177,50

Altres conceptes 177,50 €

hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 41  €17,56

Altres conceptes 17,56 €

Santa Coloma de Farners, novembre de 2012

L´autor del projecte,

Eloi Artau i Cortacans
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OBRA ESIS_ST_PERE01
CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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)

5,0006,88 34,40

2 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 - 2)

1,0007,70 7,70

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 3)

12,0000,25 3,00

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)

2,00017,62 35,24

5 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 5)

2,00011,99 23,98

6 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 - 6)

3,0002,26 6,78

7 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 - 7)

5,00021,12 105,60

8 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 - 8)

5,0002,25 11,25

9 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 9) 5,00013,34 66,70

10 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 10) 5,0002,66 13,30

11 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 11)

5,00017,39 86,95

12 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 12)

2,00014,30 28,60

13 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 13)

2,00044,95 89,90

14 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 - 14)

2,00015,40 30,80

CAPÍTOLTOTAL 01.01 544,20

OBRA ESIS_ST_PERE01
CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 15)

50,00012,06 603,00

Euro
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2 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 - 16)

75,0002,16 162,00

3 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 - 17)

100,0000,21 21,00

4 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color
ambre (P - 18)

3,00050,98 152,94

5 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

3,00047,05 141,15

6 HBB11351 u Placa amb pintura reflectora octogonal de 60 cm de diàmetre, per
a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

3,00063,37 190,11

7 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 25) 3,00011,08 33,24

8 HBBAA005 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
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

3,00031,99 95,97

9 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 - 27)

3,00026,32 78,96

10 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

3,00031,02 93,06

11 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

3,00025,15 75,45

12 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

3,00039,34 118,02

13 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària (P - 31) 15,00019,79 296,85

14 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

100,0001,39 139,00

15 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè,
de color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

90,0003,23 290,70

16 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 34)

10,0005,78 57,80

CAPÍTOLTOTAL 01.03 2.549,25

OBRA ESIS_ST_PERE01
CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 19)

12,00038,56 462,72

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P -
21)

1,00021,00 21,00

Euro
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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 - 35)

2,000231,10 462,20

4 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 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 - 36)

2,00098,45 196,90

5 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

1,00051,01 51,01

6 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 38)

1,000106,80 106,80

7 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 41) 4,00017,56 70,24

CAPÍTOLTOTAL 01.04 1.370,87

OBRA ESIS_ST_PERE01
CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 20)

5,00017,56 87,80

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 22) 5,00022,24 111,20

3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 40) 1,000177,50 177,50

CAPÍTOLTOTAL 01.05 376,50

OBRA ESIS_ST_PERE01
CAPÍTOL DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 39) 5,00032,00 160,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06 160,00

Euro
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
CAPÍTOL 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 544,20
CAPÍTOL 01.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 2.549,25
CAPÍTOL 01.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 1.370,87
CAPÍTOL 01.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 376,50
CAPÍTOL 01.06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 160,00

01 ESIS_ST_PEREOBRA 5.000,82

5.000,82

NIVELL 1: OBRA Import
OBRA 01 ESIS_ST_PERE 5.000,82

5.000,82

Euro
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