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1. Objecte del projecte  

El projecte “Construcció del primer dipòsit anti-DSU de Vilanova i la Geltrú i 
urbanització de la superfície afectada” es situa en el marc del projecte de Final de 
Carrera de la titulació d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona, i ha estat 
realitzat sota la supervisió del tutors Pere Espelt i Manuel Gómez.  

El projecte es situa a la ciutat de Vilanova i la Geltrú, més concretament al costat de la 
Plaça d’Eduard Maristany entre el carrer del Forn de Vidre i la via del tren. 

 
Localització de la zona on s’ubica el projecte 

Es tracta d’un dipòsit concebut exclusivament com anti-Descàrrega del Sistema Unitari 
(DSU) amb la única funció d’evitar el vessament al medi natural de les aigües mescla 
de residuals i pluvials que han rentat la superfície de la ciutat, no per motius de 
laminació i/o evitar inundacions com es realitza habitualment.  

Aquest projecte té l’objectiu de definir un dipòsit que retingui l’aigua dels primers 
minuts de precipitació, al volum de la qual hi ha associada una massa de contaminació 
considerable. Aquesta aigua retinguda es deixa anar poc a poc, de manera que pot ser 
tractada a la depuradora. D’altra banda, l’aigua retinguda disminueix el seu grau de 
contaminació, degut a la sedimentació i dissolució provocada durant la seva retenció. 

Els efectes beneficiosos del dipòsit seran percebuts pels més de 8 milions de visitants 
anuals de les platges de Vilanova i la Geltrú, i indirectament per un nombre indefinit de 
visitants d’altres platges limítrofes. A més, es contribuirà en la preservació dels 
ecosistemes aquàtics i marins, en la línia d’una ciutat sostenible des del punt de vista 
mediambiental. 

El dipòsit té una longitud màxima de 40 metres, un ample màxim de 29.7 metres i 
arriba a tenir una capacitat màxima de l’ordre dels 4800 m3. 

UBICACIÓ 
DEL 

DIPÒSIT 
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També es realitza la urbanització de la parcel·la afectada per les obres del dipòsit. 
Amb aquesta nova urbanització es milloren les condicions de la zona, millores que són 
necessàries donat que actualment la parcel·la es troba abandonada i en desús. 

2. Antecedents 

2.1 Causes de la problemàtica actual 

Des de fa uns anys la ciutat de Vilanova i la Geltrú viu una forta transformació que s’ha 
traduït en un creixement demogràfic que ha donat lloc a un creixement urbanístic tant 
a les rodalies de la pròpia ciutat com amb la proliferació de les urbanitzacions 
perifèriques de la zona, amb el corresponent augment de superfície impermeable. 

Aquest augment de la superfície impermeable ha comportat un augment significatiu 
dels cabals recollits pel clavegueram accentuat els problemes d'insuficiència de 
drenatge.  

Com a conseqüència, en el cas de les xarxes unitàries, com és el cas de la major part 
del clavegueram de  Vilanova i la Geltrú, es produeixen abocaments al medi 
anomenats "Descàrregues de Sistema Unitari" (DSU) que contenen l’aigua de pluja 
que ha rentat superficialment la ciutat arrossegant la contaminació dipositada als 
carrers, oli, benzina, plàstics i, a més, i s’ha barrejat amb l’aigua residual i amb la 
contaminació que hi ha a la xarxa, sediments, matèria orgànica que s’hi acumula 
després de ploure.  

2.2 La problemàtica actual: els abocaments al medi 

Actualment es produeixen abocaments a la capçalera del tram descobert del Torrent 
de la Pastera que desemboca al mar donant lloc a un segon punt d’abocament, tal i 
com mostra la següent figura:  

  
Punts d’abocament de descàrregues del sistema unitari 

Platja del Far de Sant Cristòfol 
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2.3 Conseqüències del abocaments als medis receptors 

Els abocaments en temps de pluja que tenen lloc a l’inici del tram descobert del 
Torrent de la Pastera generen problemes de males olors. El passat mes d’abril es van 
iniciar les obres de cobriment del torrent (des de la via del tren fins a la ronda 
d’Europa). La cobertura del torrent solucionarà els problemes de males olors del 
torrent però no les de la platja. 

A través del Torrent de la Pastera els vessaments d’aigua contaminada arriben a la 
platja del Far de Sant Cristòfol. A més de les males olors a la platja, els abocaments 
en temps de pluja també generen la presencia de colis a l’aigua de mar i acumulació 
de contaminant; factors que comporten la pèrdua de qualitat d’aigües de bany, afectant 
al medi ambient i al turisme.  

Els abocaments de contaminants a la platja del Far de Sant Cristòfol són la causa de 
que aquesta platja no disposi del distintiu de Bandera Blava, guardó que si que tenen 
altres platges de Vilanova i la Geltrú. 

Una altra conseqüència de les descàrregues del sistema unitari en temps de pluja és 
que al Butlletí de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) les platges de Vilanova i la 
Geltrú obtenen qualificacions inferiors a “Molt Bones”. 

Donada l’alta dependència de la qualitat de les platges a l’economia i la imatge de 
Vilanova i la Geltrú, els problemes d’abocaments de volums d’aigua contaminats han 
centrat l’atenció de les autoritats respectives. 

2.4 Pla especial de clavegueram de Vilanova i la Geltrú 

El Pla Especial de Clavegueram de Vilanova i la Geltrú, 2009, preveu una extensió i 
modificació de la xarxa per solucionar els actuals problemes de drenatge que suposa 
l'execució d'obres d'un valor superior als 7 milions d'euros des de l'any 2009 al 2030, 
incloent-hi l'execució de dipòsits de retenció i anticontaminació (entre els que es troba 
el present projecte) i nombrosos col·lectors. 

3. Criteris bàsics de partida 

Les bases de partida per al càlcul del dipòsit són: 

• Característiques de la conca: contaminació actual xarxa de clavegueres 
• Usos del sòl de la conca 
• Col·lectors existents (diàmetres, pendents) 
• Sedimentació i erosió 
• Programa de Modelització EPA SWMM 5.0: Hidrologia, Hidràulica i 

contaminació 
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Es calcula el volum necessari per a que es retingui l’aigua dels primers minuts de 
precipitació, al volum de la qual hi ha associada una massa de contaminació forta, a fi 
de que en el cas que es produeixi un abocament al medi no tingui cap impacte negatiu. 

4. Estudi d’alternatives  

En l’estudi d’alternatives, desenvolupat a l’Annex 5 d’aquest document, es pretén 
seleccionar la millor de les alternatives que permeti resoldre el problema dels 
abocaments de contaminants al Torrent de la Pastera i al mar i definir la urbanització 
de la parcel·la afectada. Es plantegen diferents alternatives i es valoren tenint en 
factors econòmics així com factors socials i urbanístics. 

A l’Annex 5 d’aquest document es descriuen les diferents alternatives proposades com 
a solució a aquest projecte i es realitzen anàlisis multicriteri per tal d’arribar a obtenir la 
solució final. 

A grans trets les alternatives són les següents: 

4.1 Ubicació del dipòsit 

4.1.1 Alternativa 1: Plaça de l’Estació d’autobusos 

El Pla Especial de Clavegueram de Vilanova i la Geltrú, 2009 proposa com a ubicació 
del dipòsit la Plaça de l’Estació d’Autobusos de Vilanova i la Geltrú. 

El principal avantatge d’aquesta alternativa és permet la creació d’un espai a la part 
superior del dipòsit que es podria aprofitar com a pàrking o local per llogar. Però, 
presenta també un inconvenient molt important: requereix un conducte de derivació 
d’uns 50 metres de longitud per conduir l’aigua a l’entrada del dipòsit i un col·lector de 
sortida per buidar el dipòsit retornant l’aigua retinguda a la xarxa, a més el buidat 
s’hauria de fer per bombeig, fet que implica alts costos de manteniment i d’explotació. 

4.1.2 Alternativa 2: Parcel·la limitada pel carrer del Forn de Vidre i 
Plaça d’Eduard Maristany 

Aquesta parcel·la està definida al Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú com 
una Unitat d’Actuació. Actualment, la zona és un terreny ferroviari en desús propietat 
de RENFE. El Pla preveu alliberar aquest sòl privat pel que hi passa el torrent i, la 
superfície que hi resta, per fer-hi un equipament que encara no està definit. 

El principal avantatge d’aquesta alternativa és que permet la construcció del dipòsit en 
sèrie, donat que es troba en el traçat del col·lector, per tant, una part del buidat, o fins i 
tot el total del buidat podria realitzar-se per gravetat. 

Per optimitzar el disseny en aquesta ubicació i evitar costos d’explotació la solera del 
dipòsit no pot allunyar-se massa de la solera del col·lector, impossibilitant la creació 
d’un espai aprofitable a la part superior del dipòsit. 
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4.1.3 Anàlisi multicriteri de les alternatives d’ubicació 

Es realitza un anàlisi multicriteri per avaluar les alternatives explicades anteriorment. 
Per fer l’anàlisi es defineixen indicadors, pesos i es valora cada alternativa. Els detalls 
d’aquest anàlisi es troben a l’Annex 5 d’aquesta memòria. 

L’alternativa de construir el dipòsit en línea al costat de la plaça d’Eduard Maristany 
obté una puntuació molt superior a l’altra alternativa plantejada.  

Per tant el dipòsit s’ubicarà a la parcel·la limitada pel carrer del Forn de Vidre i la Plaça 
Eduard Maristany. 

4.2 Urbanització 

De l’anterior anàlisi multicriteri coneixem la ubicació del dipòsit i per tant, la superfície 
que es veurà afectada pel mateix. 

La parcel·la a urbanitzar està envoltada de: 

• Estació d’Autobusos de Vilanova i la Geltrú. 
• Parc infantil. 
• Casa de Santa Teresa. 

Donada aquesta situació es descarta la possibilitat d’aprofitar l’espai per zona 
d’esbarjo infantil. 

A l’hora d’urbanitzar s’implanten mesures de control en origen de l’escorrentia 
superficial. Aquestes mesures tenen l’objectiu d’evitar l’entrada d’escorrentia al 
sistema de sanejament, dirigint-la cap a les capes subjacents i augmentar la infiltració 
d’aigua pluvial en el terreny.  

La superfície a urbanitzar té unes dimensions de 42.5mx44m i una àrea de 1870m2.  

A continuació es descriuen a grans trets lesdiferents alternatives per l’ús de la 
parcel·la. Els detalls de cada alternativa plantejada es troben a l’Annex 5 d’aquest 
document. 

4.2.1 Alternativa 1: camp de futbol 

Un camp de futbol de gespa facilitaria la infiltració de l’escorrentia superficial i donaria 
un gran valor social a la superfície, però les dimensions de la parcel·la, que són d’uns 
40x40 metres, limiten les dimensions del camp i aquestes no poden ser 
reglamentàries, a més no hi ha espai per una zona de graderia i s’hauria de tancar tota 
la zona per tal que la pilota no sortís del recinte. 

4.2.2 Alternativa 2: camp de bàsquet 
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Un camp de bàsquet presenta les mateixes limitacions d’espai que l’alternativa 
anterior. El principal inconvenient d’aquesta alternativa és que la superfície del camp 
ha de ser impermeable, fet que es contradiu amb el criteri d’urbanitzar creant mesures 
de control en origen de l’escorrentia superficial. 

4.2.3 Alternativa 3: jardí/hort escolar + camp de petanca 

Planteja la parcel·la dividida en zones de jardí i hort escolar, que són espais on els 
alumnes poden plantar diversos tipus de plantes aromàtiques i d'hortalisses, el que els 
permet l'estudi i seguiment del seu creixement, i una altra zona amb un ús destinat a la 
gent gran amb la creació de pistes de petanca. 

4.2.4 Alternativa 4: jardí/hort escolar + Parc Urbà de Salut  

Els Parcs Urbans de Salut són un conjunt d'aparells per fer exercici físic situat a parcs, 
passeigs i altres zones urbanes. Aquests equipaments estan pensats perquè totes les 
persones (independentment de la seva situació socioeconòmica, horaris o costums) 
puguin practicar exercici.  

La superfície es dividiria en zones de jardí i hort escolar per als alumnes de les escoles 
de Vilanova i la Geltrú i una zona de Parc de Salut. 

4.2.5 Anàlisi multicriteri de l’ús de la urbanització 

Es realitza un anàlisi multicriteri, els detalls del qual es troben a l’Annex 5, per avaluar 
les alternatives explicades anteriorment. 

L’alternativa de destinar la superfície a jardí i hort escolars i una zona de Parc de Salut 
obté una puntuació notablement superior a la resta d’alternatives.  

Per tant s’ordenarà la superfície segons una zona de vegetació que es destinarà a hort 
i jardí escolars i un Parc de Salut per a adults. 

5. Descripció de la solució adoptada 

El dipòsit s’ubicarà al cotat de la Plaça d’Eduard Maristany entre el carrer del Forn de 
Vidre i la via del tren. Serà un dipòsit en línea, situat a la traça del col·lector. 

Pel dipòsit sempre passarà l’aigua procedent d’aigües amunt del sistema. L’esquema 
de funcionament serà el següent: l’aigua en temps sec travessa el dipòsit i es dirigeix a 
la planta depuradora. En canvi, en temps de pluja, al augmentar el cabal de pas un 
element de regulació limitarà el cabal que va cap a la planta de tractament, 
emmagatzemant el sobrant. Quan el dipòsit s’ompli, les estructures en forma de 
sobreeixidor permetran abocar al medi receptor el cabal que arriba per la xarxa de 
drenatge. Un cop ha parat de ploure, s’anirà buidant poc a poc el dipòsit de retenció, 
les aigües del qual es dirigiran a la depuradora. El buidat del dipòsit serà per gravetat, 
evitant d’aquesta manera alts costos d’explotació. 
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Es planteja la superfície com una zona de vegetació destinada a nens i joves 
mitjançant jardins i horts urbans i una zona de Parc de Salut destinat a adults. A més, 
l’edifici de control del dipòsit també es troba situat a la parcel·la. 

D’aquesta manera, el drenatge de la zona a urbanitzada es veu facilitat pels parterres 
vegetals projectats, que ajuden a la infiltració en el subsòl de l’escorrentia superficial, 
que d’aquesta manera disminueix. 

Els jardins i horts escolars són espais on els alumnes poden plantar diversos tipus de 
plantes aromàtiques, així com diferents tipus d'hortalisses, el que els permet l'estudi i 
seguiment del seu creixement. Aquest programa s'adreça a tota la comunitat 
educativa: professorat, alumnat , famílies, personal no docent (conserge, secretaria, 
personal de neteja) i altre personal docent (monitors de menjador, d'extraescolar, 
personal de reforç escolar , etc.). I tant a centres públics com concertats, des de llars 
d'infants a instituts.  

Per altra banda, els Parcs Urbans de Salut són un conjunt d'aparells per fer exercici 
físic situat a parcs, passeigs i altres zones urbanes. Aquests equipaments estan 
pensats perquè totes les persones (independentment de la seva situació 
socioeconòmica, horaris o costums) puguin practicar exercici. 

El treball amb les escoles a través dels jardins i els horts escolars i el Parc de Salut 
faran que la nova urbanització millori la qualitat de vida dels habitants i esdevingui un 
espai per fer-hi vida i on la ciutadania creï vincles afectius amb la seva vila i 
desenvolupi sentiments de pertinença i respecte. 

6. Topografia i cartografia 

Dins de l’Annex 3 d’aquest document es presenten els plànols i les explicacions de la 
topografia i de la cartografia de la zona. 

7. Geologia i geotècnia 

La geologia de la zona s’explica àmpliament a l’Annex 4 d’aquest document.  

Per a un projecte d’aquestes característiques caldria un estudi geològic i geotècnic 
amb la realització de sondejos, però per tractar-se d’un projecte de fi de carrera s’ha 
utilitzat l’estudi geotècnic redactat pel “Projecte d’adequació del Torrent de la Pastera, 
al sector de Baixa Mar, a la població de Vilanova i la Geltrú”. Aquest estudi ha estat 
facilitat per l’empresa redactora del projecte,Transfer Enginyeria.  

Aquest estudi geotècnic recull els resultats dels treballs de camp i assaigs de laboratori 
realitzats a la corresponent zona afectada, que és molt propera al punt on es situa el 
dipòsit. Per tant, les dades que en aquest estudi es presenten es consideren 
representatives de manera orientativa sobre els terrenys afectats per aquest projecte 
constructiu de final de carrera. 
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8. Dimensionament del dipòsit anti-DSU 

El dimensionament del dipòsit anti-DSU es troba detallat a l’Annex 6 d’aquest 
document. A continuació es mostra un resum de la metodologia de treball seguida i 
dels resultats. 

A causa de que el problema dels abocaments en temps de pluja està directament 
relacionat amb la conca urbana que drena les seves aigües pluvials, és necessari 
conèixer com es comporta la xarxa de sanejament aigües amunt de la zona 
d’implantació del dipòsit, tant en termes de quantitat de flux volumètric com en termes 
de qualitat (càrrega contaminant), en aquest cas sota els escenaris: 

1. En situació de diagnosi, sense considerar el dipòsit anti-DSU. 

2. En situació de prognosi, considerant el dipòsit anti-DSU. 

Així, el comportament hidrològic, hidràulic i de qualitat del flux (càrrega contaminant) 
de la conca d’aportació es modelitza utilitzant l’eina EPA SWMM 5.0, que és una eina 
informàtica que permet quantificar cabals i concentracions de contaminants. 

Per obtenir una quantificació inicial de la càrrega contaminant abocada al medi, s’ha 
realitzat una simulació de la xarxa de drenatge de Vilanova i la Geltrú, sense 
incorporar cap actuació per la pluja de període de retorn T=10 anys.  

Però, un episodi de pluja extrem com l’anterior (T=10 anys) pot donar una idea del 
comportament extrem de la conca, però no dóna una visió global de l’efecte que sobre 
el medi receptor pot tenir l’abocament al llarg del temps. Tampoc donaria una visió 
correcta de l’efecte que una mesura de protecció (com seria el dipòsit) suposa. 

Dintre de l’estudi de dimensionament d’un dipòsit anticontaminació, és necessari 
conèixer com seria el seu comportament davant registres de precipitacions reals a mig 
termini. 

Es considera un any tipus de precipitació i els abocaments produïts sobre el medi 
receptor per aquesta sèries de pluges. 

La següent taula mostra un resum dels successos de precipitació que produeixen 
abocaments cap al Torrent de la Pastera, agrupats per rangs d’aportació, per la sèrie 
anual de precipitacions utilitzada en aquest estudi. 

Rang d’abocaments en 
massa (kg) 

Número de 
successos 

Massa total per 
rangs (kg) 

% Massa 
total 

> 20000 2 45366,19 21,9 

<20000 i >15000 8 91515,15 44,2 
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<15000 i >2000 4 59939,1 29,0 

<2000 i >500 8 9365,343 4,5 

<500 7 794,958 0,4 

Total 29 206980,7 100 

Abocaments en massa cap al Torrent de la Pastera 

De la taula anterior s’extreu que l’abocament total de sòlids en suspensió durant un 
any, cap al Torrent de la Pastera és de 206980,7 kg. És important destacar com 
només 2 successos aporten més de 45 tones de matèria en suspensió, 22,5 tones 
cada un en promig, el que representa el 21,9% del total abocat. 

Es realitzen diverses simulacions amb diferents configuracions d’àrea en planta i cota 
de fons del dipòsit, partint d’un predimensionament calculat amb normatives 
estrangeres que relacionen el volum de la conca d’aportació amb el volum que ha de 
tenir el dipòsit. 

S’han de determinar l’amplada i l’altura de l’orifici de sortida del dipòsit, de manera que 
no empitjori les condicions de desguàs actuals de la xarxa de Vilanova i la Geltrú.  

Els calculs realitzats indiquen que amb un orifici rectangular 0,8 metres d’altura i 2 
metres d’amplada, la xarxa de Vilanova i la Geltrú no està en pitjors condicions que 
sense dipòsit. 

Finalment si es proposa un dipòsit de 1200m2 en planta i una altura de 4 metres, amb 
un volum de 4800 m3 veiem que aquest dipòsit té una grandària similar al del 
predimensionament i compleix els objectius plantejats. A més, la cota de fons del 
dipòsit coincideix amb la del col·lector, fet que permet el total buidat del dipòsit per 
gravetat. 

Es proposa com a opció pel dipòsit les següents característiques: 

Àrea en planta: 1200 m2 
Altura del dipòsit: 4 m 
Dimensions de l’orifici de sortida: 2x0.5 metres 
 
Per raons de seguretat també es projecta un sobreeixidor en el dipòsit que aportaria 
aigua a la xarxa en cas en cas que es produís un episodi de pluja de període de retorn 
superior a 10 anys. La longitud d’aquest sobreeixidor és de 10 metres i l’altura de 0.4 
metres. 

Amb aquestes noves dimensions, es realitza una nova simulació considerant la sèrie 
anual de precipitacions per conèixer l’efecte del dipòsit anti-DSU respecte les 
freqüències d’abocament, i els valors d’aquests successos d’abocament. La següent 
taula mostra les masses abocades al Torrent de la Pastera. 
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Rang d’abocaments en 
massa (kg) 

Número de 
successos 

Massa total per 
rangs (kg) 

% Massa 
total 

> 20000 0 0 0 

<20000 i >15000 0 0 0 

<15000 i >2000 1 9510,579 77 

<2000 i >500 1 1649,178 13 

<500 10 1227,297 10 

Total 12 12387,054 100 

Amb aquests 12387 kg abocats al Torrent de la Pastera, es té que el dipòsit produeix 
una reducció de la càrrega contaminant del 94% del total en un any de pluviometria 
mitja, sense dipòsit. Per altra banda, si considerem la pluja de T=10 anys a la xarxa 
amb el nou dipòsit, el dipòsit no condiciona els nivells aigües amunt. 

9. Estructura del dipòsit anti-DSU 

El dipòsit anti-DSU té unes dimensions interiors de 28.8 metres transversalment i 39.1 
metres longitudinalment. 

La profunditat varia entre 4.25 i 4.65 metres, i el resguard és de 0.4 metres i el volum 
operatiu del dipòsit és de 4800 m3. 

La cimentació es forma a partir d’una llosa inferior de 0.7 metres d’espessor. Quinze 
pilars repartits uniformement en tota la base suporten 5 línies de jàsseres en forma de 
T invertida i dimensions 0.5x1.10 metres, col·locades en direcció transversal. El forjat 
superior es forma a partir de plaques alveolars de 0.4 metres de cantell més una capa 
de compressió de 0.10 metres. 

El dipòsit s’executarà en formigó armat tipus HA-25 SR-MR. 

Sobre l’estructura, es construirà un edifici de control de dimensions en planta 10x15 
metres aproximadament, on estarà ubicat el centre de control d’instal·lacions. 

Els càlculs estructurals es detallen a l’Annex 7 d’aquesta memòria. 

10. Instal·lacions del dipòsit 

10.1 Instal·lació elèctrica 

Per tal de garantir il·luminació del dipòsit es realitza la instal·lació elèctrica 
corresponent. Els càlculs d’aquesta instal·lació es troben a l’Annex 10 d’aquesta 
memòria i es representen al plànol 6.2 del Document nº2 d’aquest projecte. 
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10.2 Instal·lacions electromecàniques 

La instrumentació que s’instal·larà al dipòsit consta de un limnímetre d’ultrasons, cinc 
boies de nivell, dos sensors finals de carrera, un sensor de gas i un mesurador 
explosímetre. 

Mitjançant dos taulers de comandament que es trobaran a l’edifici de control es podran 
controlar les bombes del sistema de neteja i rebre la informació dels sensors, 
monitorant els nivells d’oxigen i la concentració de contaminants en l’atmosfera interior 
del dipòsit. 

S’instal·larà una càmera web (model: Axis 213 PTZ) dins el dipòsit per tal d’estudiar-ne 
el comportament en temps de pluja. La càmera retransmetrà sempre en temps real i 
registrarà imatges de vídeo quan es desitgi realitzant el procediment que es descriu a 
continuació. 

Els detalls d’aquestes instal·lacions es defineixen amb detall a l’Annex 9 d’aquesta 
memòria. 

11. Sistema de ventilació 

Ja que les aigües que arribaran al dipòsit són mescla d’aigües pluvials i residuals, 
existeix la possibilitat que en alguna ocasió es generin dins el dipòsit gasos tòxics i 
inflamables, degut a la pròpia descomposició d’elements orgànics sòlids existents a 
l’aigua. Per evitar això, es disposen en el dipòsit diferents airejadors per millorar la 
ventilació. 

Aquest airejadors consisteixen en dues perforacions a la part superior del dipòsit que 
mitjançant un tub connectaran amb l’exterior, on el final del tub quedarà integrat a la 
urbanització sota l’aparença d’un panell de publicitat cilíndric de 3.6 metres d’altura. 

12. Sistema de neteja 

Una instal·lació fonamental pel correcte funcionament d’un dipòsit és el sistema de 
neteja. Per la neteja del dipòsit es disposa de quatre tremuges de descàrrega per a la 
neteja dels residus sedimentats.  

Les tremuges de descàrrega consisteixen en dispositius destinats a la retenció d’aigua, 
responent a determinats canvis de cabal i volum: el seu disseny els permet girar 
ràpidament sobre el seu eix quan el nivell d’aigua a l’interior de la tremuja arriba a un 
límit. A més, tenen la capacitat de tornar a la seva posició de repòs sense l’ús de cap 
mitjà auxiliar. Es poden muntar entre parets, mitjançant unes guies embegudes al 
formigó.  

La seva funció és la de netejar les partícules sòlides que poden quedar a la solera del 
dipòsit un cop ha laminat un excés de cabal de la xarxa. Gràcies a l'altura d'aquestes 
tremuges des d'on cau l'aigua i a la pendent del dipòsit, l'aigua adquireix suficient 
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velocitat i força com per arrossegar els residus que quedaran en el dipòsit. Per això, el 
dipòsit ha d’estar compartimentat en “carrers” amb una certa pendent i un bon acabat 
superficial. El dipòsit el qüestió consta de quatre carrils de neteja i una pendent del 
1%. 

A l’Annex 8 d’aquest document es detalla el funcionament del sistema de neteja, així 
com al plànol 6.1 del Document nº2 d’aquest projecte. 

13. Urbanització 

A l’Annex 11 d’aquest document es descriu la remodelació que es realitza a la 
superfície afectada per la construcció del dipòsit anti-DSU: la parcel·la situada al costat 
de la Plaça Eduard Maristany, limitada pel carrer del Forn de Vidre i la via del tren.  

La parcel·la té unes dimensions de 42.5mx44m i una àrea de 1870m2. 

Es projecten jardins escolars (parterres florals), un parc de salut amb paviment de 
sauló i la caseta de control a les zones que cobreixen el dipòsit i el col·lector. Les 
zones que no estan condicionades per la presència del dipòsit es destinen a una zona 
de hort urbà escolar i una zona amb una filera d’arbres (es replanten els arbres 
existents a la vorera de la Plaça d’Eduard Maristany). Al plànol 8.2 del Document nº2 
d’aquest projecte s’indica amb la detall la ordenació de la superfície urbanitzada. A 
continuació, es mostra un esquema de la nova superfície: 

 
Croquis de la urbanització de la parcel·la 

14. Serveis afectats 

La realització de les obres afecta els serveis d’algunes companyies de serveis urbans 
que discorren sota la parcel·la on s’ubica el dipòsit. La definició i valoració de les 

MÀQUINES PER FER 
EXERCICI DEL PARC DE 
SALUT 

JARDÍ ESCOLAR 

APARCABICIS 

HORT ESCOLAR 
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possibles obres necessàries per a la realització de les reposicions dels serveis que 
resultin afectats queda fora de l’abast de l’actual projecte.  

Si es volgués desenvolupar el projecte constructiu en la seva totalitat, fora de l’àmbit 
d’un projecte de final de carrera, tots els serveis afectats haurien de quedar definits i 
les obres necessàries per reposar-los haurien de quedar reflectides en el pressupost 
per al coneixement de l’administració. 

15. Valoració econòmica 

A l’Annex 18 d’aquest document es realitza l’estudi econòmic del dipòsit projectat. 

La despesa anual que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú destina a les platges suposa 
un total de 600.000 euros, que es reparteixen de la manera següent: 

• inversions: 135.000 euros 
• manteniment: 165.000 euros 
• neteja de platges: 200.000 euros 
 
La construcció del dipòsit anticontaminació permetrà reduir la despesa en les activitats 
següents: neteja mecànica de la sorra, neteja manual de la sorra, gestió externa dels 
residus i neteja residus sòlida flotants de l’aigua 

A més, el fet de millorar la qualitat d’aigua de la platja farà que s’aconsegueixi el 
distintiu de Bandera Blava i que al Butlletí de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) les 
platges de Vilanova i la Geltrú constin com a platges de qualitat “Molt Bona”. 
Actualment les platges de Vilanova i la Geltrú obtenen qualificacions inferiors a “Molt 
Bones” per l’arribada de plàstics i altres residus en abundància a les aigües de bany. 

Per tant, la imatge de les platges de Vilanova i la Geltrú millorarà gràcies a la 
construcció del dipòsit, fet que atraurà més visitants a les platges i per tant, tindrà 
factors positius a l’economia local gràcies al turisme. 

16. Titularitat 

Una vegada rebudes les obres, la titularitat del dipòsit anti-DSU projectat i la 
urbanització de la parcel·la situada al costat de la plaça d’Eduard Maristany entre el 
carrer del Forn de Vidre i la via del tren passarà a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

17. Expropiacions 

No s’haurà d’efectuar cap expropiació per a poder construir el nou dipòsit, ja que la 
totalitat de les obres es realitzen en sòl que serà alliberat de sòl privat. 

La parcel·la en qüestió està definida al Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú 
com una Unitat d’Actuació. Actualment, la zona és un terreny ferroviari en desús 
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propietat de RENFE. El Pla preveu alliberar aquest sòl privat pel que hi passa el torrent 
i, la superfície que hi resta, per fer-hi un equipament. 

18. Procés constructiu  

La durada total de les obres de construcció del dipòsit anti-DSU i urbanització de la 
parcel·la afectada s’estima en uns 11 mesos. 

L’obra es pot dividir en 6 fases principals, que es poden veure representades de forma 
esquemàtica en el plànol 9.1 del Document nº2 d’aquest projecte, i s’expliquen a 
l’Annex 12 de la memòria. 

Abans del començament de l’obra el contractista redactarà un pla específic d’activitats 
per a cada fase. Les obres no començaran abans de l’aprovació del pla detallat per 
part de la D.O. la qual pot exigir la modificació del mateix. 

19. Pla de Treball  

A l’Annex 13 de la memòria, Pla d’obra, es desenvolupa el Pla de Treballs de l’obra 
amb les activitats més importants. 

El termini d’execució de les obres es preveu que sigui d’onze (11) mesos a partir de la 
data de contractació, llevat de força major acceptada per l’Enginyer Director de les 
Obres. 

20. Aspectes mediambientals 

Els diferents aspectes relacionats amb els impactes mediambientals es tracten 
específicament a l’Annex número 17 d’aquesta memòria. 

És important destacar la important funció mediambiental dels dipòsits anti-DSU: la 
retenció d’aigua de pluja fortament contaminada degut a l’escorriment per la ciutat 
evita el seu abocament al medi receptor. Aquesta aigua retinguda es deixa anar poc a 
poc, de manera que pot ser tractada a la depuradora. Així s’eviten les variacions dels 
cabals que arriben a la depuradora de Vilanova i la Geltrú, millorant la seva eficàcia. 
D’altra banda, l’aigua retinguda disminueix el seu grau de contaminació, degut a la 
sedimentació provocada per la seva retenció. 

Un cop finalitzat l’episodi de pluja, el dipòsit envia les aigües emmagatzemades fins a 
la planta depuradora de Vilanova i la Geltrú a un ritme tal que aquesta sigui capaç de 
tractar-les. 

Cal remarcar la necessitat de realitzar una bona gestió i planificació en la realització de 
les tasques de moviment de terres per tal de minimitzar l’impacte ocasionat pel volum 
d’excavació i localitzar un abocador controlat on dipositar el volum de terres sobrants. 
Aquesta tasca és responsabilitat de l’empresa constructora que haurà de garantir-ne la 
correcta realització. 
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21. Justificació de preus  

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de GISA, 
realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

La definició detallada de la justificació de preus es recull a l’Annex 14 d’aquesta 
memòria. 

22. Revisió de preus  

En compliment del Decret 3650/1970 de 19 de desembre, complementat pel Reial 
Decret 2167/1981 de 20 d’agost i de l’article 103 del Reial Decret 2/2000 de 16 de juny 
de Contractes de les Administracions Públiques (BOE 20/6/2000) i per tractar-se d’un 
contracte d’obra en que el termini d’execució excedeix a onze (11) mesos, s’inclou la 
fórmula polinòmica de revisió de preus. 

D’aquesta determinació s’ha escollit la fórmula polinòmica número 15, que té la 
següent expressió: 

Kt = 0,28·Ht/Ho + 0.11·Et/Eo + 0.07·Ct/Co +0.39·St/So +0.15 

23. Pressupost  

El Pressupost d’Execució Material resultant d’aplicar els amidaments de les diferents 
unitats d’obra als corresponents preus és de 1.383.737,97 euros. Incrementat 
l’esmentat Pressupost d’Execució Material amb un 19% per Benefici industrial (6%) i 
Despeses Generals (13%) i afegint un 18% d’IVA, s’obté el Pressupost General 
d’Execució per Contracte, que ascendeix a 1.943.044,86  euros. 

PRESSUPOST GENERAL D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE    1.943.044,86 € 

SEGURETAT I SALUT                  80.502,59 € 

CONTROL DE QUALITAT                 53.621,93 € 

SERVEIS AFECTATS                     0,00 € 

EXPROPIACIONS                      0,00 € 

 

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ  2.077.169,38 € 

El present pressupost per a coneixement de l'administració ascendeix a la quantitat de 
DOS MILIONS SETANTA-SET MIL CENT SEIXANTA-NOU EUROS I TRENTA-VUIT 
CÈNTIMS (2.077.169,38 €) 
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24. Classificació del contractista 

D’acord amb l’Article 6.3 del Reglamento General de Contratos de las 
Administraciones Públicas (Ley 13/1995 de Mayo) i l’Article 6.9 del mateix reglament 
(B.O.E. 19 de Maig de 1995), els contractistes que concorrin a la licitació de les obres 
descrites en aquest Projecte, segons l’ordre del 26 d’Octubre de 2001 (B.O.E. núm. 
257 del 26 d’Octubre de 2001) sobre la classificació d’Empreses contractistes d’obres, 
hauran d’estar classificats en els grups i subgrups següents: 

Grup B. Ponts, viaductes i grans estructures. 

Subgrup 2. De formigó armat. 

Categoria c. 

Grup C. Edificacions. 

Subgrup 6. Paviments, solats i enrajolats. 

Categoria d. 

Grup E. Hidràuliques. 

Subgrup 1. Abastaments y sanejaments. 

Categoria d. 

Grup G. Vials y pistes. 

Subgrup 4. Amb ferms de mescles bituminoses. 

Categoria d. 

Grup I. Instal·lacions elèctriques. 

Subgrup 1. Enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses. 

Categoria d. 

25. Definició d’obra completa 

Aquest Projecte defineix una obra completa, susceptible d’ésser donada a l’ús general, 
i compren tots els elements per la utilització de les obres, reunint per tant el que 
demanen els articles 58 i 59 del ‘’Reglamento General de Construcciones del Estado 
Español’’ aprovat l’any 1995. 

26. Documents dels que consta el projecte 

El present Projecte està format pels següents Documents: 

DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

Memòria 
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Annexos a la memòria 

Annex 1: Antecedents 

Annex 2: Reportatge fotogràfic 

Annex 3: Topografia i cartografia 

Annex 4: Geologia i geotècnia 

Annex 5: Estudi d’alternatives 

Annex 6: Dimensionament del dipòsit 

Annex 7: Càlculs estructurals 

Annex 8: Sistema de neteja 

Annex 9: Instal·lacions electromecàniques 

Annex 10: Càlculs elèctrics 

Annex 11: Urbanització 

Annex 12: Procés constructiu 

Annex 13: Pla d’obra 

Annex 14: Justificació de preus 

Annex 15: Pressupost per al coneixement de l’Administració 

Annex 16: Pla de control de qualitat 

Annex 17: Estudi d’impacte ambiental 

Annex 18: Estudi econòmic 

DOCUMENT Nº2: PLÀNOLS 

DOCUMENT Nº3: PLEC DE CONDICIONS 

DOCUMENT Nº4: PRESSUPOST 

Amidaments 

Justificació de preus 

Quadre de preus nº1 
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Quadre de preus nº2 

Pressupostos Parcials 

Resum del Pressupost 

Pressupost General 

DOCUMENT Nº5: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Barcelona, Octubre de 2010 

 

 

L’autora del projecte 

Ester Raventós Vilalta 
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1. L’entorn 

L’àmbit del projecte que en aquest document es defineix es troba ubicat a la ciutat de 
Vilanova i la Geltrú; capital de comarca del Garraf a la província de Barcelona. 
Políticament queda rodejada pels municipis de Sant Pere de Ribes al nord-est, 
Canyelles al nord i Cubelles a l’oest. Aquesta ciutat limita directament per la façana 
marítima del Mar Mediterrani quedant envoltada per zones planeres de diferents tipus 
de conreus per seguir amb una petita franja muntanyosa. Són aquestes zones les que 
porten diferents torrents a desembocar al mar de manera controlada a través de la 
ciutat. 

 
Localització de Vilanova i la Geltrú 

Amb tres grans platges (el Far, Ribes Roges i Platja Llarga) i una àmplia badia que 
acull la principal instal·lació portuària de la comarca, ha estat històricament un lloc 
d’assentaments humans i un dels primers municipis catalans que va iniciar el procés 
d’industrialització. 

Concretament, el projecte es situa a la parcel·la limitada pel carrer del Forn de Vidre, 
la Plaça d’Eduard Maristany i la via del tren.  
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Vista d’ocell de la ubicació del dipòsit 

 

 
Localització de la ubicació del dipòsit 

UBICACIÓ 
DEL 

DIPÒSIT 
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Es tracta d’un dipòsit enterrat, per tant, un cop s’hagi construït el dipòsit, es realitzarà 
també una important remodelació en superfície de la parcel·la afectada. 

2. Causes de la problemàtica actual 

Des de fa uns anys la ciutat i la comarca viuen una forta transformació. La millora de 
les comunicacions, el procés de desconcentració de la conurbació barcelonina i 
l’expansió econòmica general que s’inicia durant la segona meitat de la dècada dels 
noranta, han tingut un efecte altament dinàmic, traduint-se en una major integració 
metropolitana del municipi, un creixement econòmic acumulat per damunt de la mitjana 
catalana i un creixement demogràfic acompanyat d’una major pressió sobre els 
recursos i increments en les demandes d’equipaments i serveis. 

Aquest increment demogràfic ha donat lloc a un creixement urbanístic tant a les 
rodalies de la pròpia ciutat com amb la proliferació de les urbanitzacions perifèriques 
de la zona, amb el corresponent augment de superfície impermeable. 

 
Evolució de la demografia a Vilanova i la Geltrú en els darrers 10 anys 

Segons el cens del 2003 el municipi comptava amb 57.300 habitants, prop del 50% de 
la població comarcal; actualment ja ha superat els 65.000. Durant els darrers 10 anys 
la població ha crescut a raó de més de 1.200 habitants per any, fonamental pel saldo 
positiu del moviment migratori. 

Aquest augment de la superfície impermeable ha comportat un augment significatiu 
dels cabals recollits pel clavegueram accentuat els problemes d'insuficiència de 
drenatge. 

El sistema tradicional d'urbanitzar una part del terreny, construir la seva xarxa de 
drenatge atenent a una visió local de la nova zona i la seva connexió a la xarxa 
existent, no considerava els problemes que suposava connectar a una xarxa existent 
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uns nous cabals pels que potser no estava preparada. La repetició d'aquest procés 
durant els últims anys ha portat a una situació com l'actual on la inundació en el medi 
urbà s'ha convertit en un fet si no habitual, com a mínim no sorprèn cada cop que plou 
una mica més del habitual a la zona urbana. 

Tradicionalment, les inundacions associades a problemes de capacitat de les xarxes 
de clavegueram han centrat l'atenció dels responsables municipals. Però en els últims 
anys el problema de la qualitat de les aigües dels medis receptors ha anat cobrant 
major importància a causa de l'aprovació de la Directiva Marc de l'Aigua. Per resoldre 
aquest problema no es poden centrar tots els esforços en la construcció de 
depuradores i en el tractament d'aigües residuals, doncs aproximadament un 50% de 
la contaminació abocada al medi receptor prové dels abocaments en temps de pluja. 
Succeeix en moltes ocasions, que els èxits aconseguits mitjançant la construcció de 
depuradores i el tractament de les aigües en temps sec queden anul·lats per aquestes 
descàrregues. 

En el cas de la xarxa de Vilanova i la Geltrú, que és majoritàriament una xarxa unitària 
de sanejament, és a dir, una xarxa dissenyada per recollir i conduir cap a un 
determinat punt la suma del cabal d'aigües residuals i d'aigües de pluja, aquests 
abocaments, anomenats "Descàrregues de Sistema Unitari" (DSU) contenen no 
només aigua de pluja sinó residus industrials i domèstics, materials tòxics, 
microorganismes patògens, nutrients i metalls que tenen uns efectes molt nocius sobre 
l'estat ecològic del medi en que es vessen. 

 
Sòlids flotants abocats al mar en temps de pluja recollits per les embarcacions amb 

port base a Vilanova i la Geltrú 

3. La problemàtica actual: els abocaments al medi 

Durant els dies anteriors a un esdeveniment de pluja es produeix un procés 
d'acumulació de càrrega contaminant en superfície. Es considera que intensitats 
menors a 0,013mm/h no interrompen aquest procés. Aquesta acumulació es deu a 
diferents fonts de contaminació, entre les que cal destacar: 

• Restes orgàniques de vegetals i animals domèstics. 
• Restes sòlides d'escombraries i lixiviats d'aquestes. 
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• Substàncies químiques procedents de processos industrials. 
• Compostos i substàncies en suspensió que han precipitat. 
• Residus tòxics procedents d'emissions de vehicles. 

Durant un succés de pluja, l'aigua arrossega tots aquests elements transportant la 
càrrega contaminant cap a la xarxa i evacuant-la fins al medi receptor. A més, al 
produir-se una pluja, el nou cabal pot arribar a resuspendre tot o part del material 
sedimentat al clavegueram, originant en les primeres parts de la tempesta elevades 
concentracions contaminants que poden abocar-se al medi receptor en els 
sobreeixidors; a aquest fenomen se'l coneix com primer rentat.  

La importància de la contaminació abocada per les aigües pluvials ha quedat 
demostrada en estudis com el PROMEDSU (Programa nacional para la medida de la 
calidad de las descargas de sistemas de alcantarillado unitario a los medios 
receptores) on s'indica que els abocaments en temps de pluja poden aportar fins un 
50% de la contaminació que arriba als medis receptors (repartida entre un 25% 
procedent de la escorrentia i un altre 25% procedent dels sediments dipositats al 
clavegueram). 

Aquests problemes d’abocament des de la xarxa succeeixen quan un episodi de 
mitjana intensitat ha caigut a Vilanova i la Geltrú, doncs l’estació depuradora de la 
ciutat, de la mateixa manera que totes les depuradores en operació, no està 
dissenyada per admetre grans increments de volum en temps de pluja. La següent 
figura mostra els punts de Vilanova i la Geltrú on es produeixen abocaments de 
contaminants al medi.  

 

Ubicació dels punts d’abocament de contaminants al medi 
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Aquest projecte té l’objectiu de projectar un dipòsit que retingui l’aigua dels primers 
minuts de precipitació, al volum de la qual hi ha associada una massa de contaminació 
forta que actualment es vessa a dos d’aquests punts de la xarxa de Vilanova i la Geltrú 
(marcats en vermell a la figura anterior). El primer d’aquests punts es situa a la 
capçalera del tram descobert del Torrent de la Pastera que desemboca al mar donant 
lloc al segon punt d’abocament, tal i com mostra la següent figura:  

  

 

 

4. Conseqüències del abocaments als medis receptors 

4.1 Torrent de la Pastera 

El Torrent de la Pastera forma part de la xarxa de sanejament d’aigües del municipi. 
Una de les seves parts passa pel centre del nucli urbà, on està cobert en una galeria 
situada sota el carrer de la Unió. Però el seu últim recorregut, entre la via del ferrocarril 
i el torrent de la Piera (de 450 metres), és al descobert. 

Platja del Far de Sant Cristòfol 
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Tram descobert del Torrent de la Pastera 

Els abocaments en temps de pluja tenen lloc a l’inici del tram descobert, provocant 
problemes de males olors. El passat mes d’abril es van iniciar les obres de cobriment 
del torrent (des de la via del tren fins a la ronda d’Europa). Amb aquesta actuació el 
govern municipal dóna resposta a una demanda històrica de la ciutat solucionant, al 
mateix temps, un problema endèmic. La primera fase, la que s’executarà enguany, és 
la que contempla l’obra civil pròpia del cobriment del torrent, evitant d’aquesta manera 
els problemes d’olors i eliminant una fractura en el territori amb la voluntat de donar 
continuïtat física a tot el barri.  

La cobertura del torrent solucionarà els problemes de males olors del torrent però no 
les de la platja. 

4.2 Les platges 

Vilanova i la Geltrú és una ciutat que viu de cara al mar, on les seves platges són un 
element primordial que donen caràcter a la seva vida quotidiana.  La ciutat disposa de 
cinc platges amb serveis al llarg del seu litoral: platja d’Ibersol, platja de Sant Gervasi, 
platja d’Adarró, platja de Ribes Roges i platja del Far de Sant Cristòfol. El conjunt 
d’aquestes platges té una llargada de 3.700 metres i una amplada mitjana de 100 
metres.  

Platges de Vilanova i la Geltrú i localització de la EDAR 

EDAR 

PUNT D’ABOCAMENT 
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Els abocaments estudiats en aquest projecte afecten a la platja del Far de Sant 
Cristòfol. La platja del Far de Sant Cristòfol està situada en l'extrem oriental del 
municipi de Vilanova i la Geltrú, és de tipologia semiurbana amb baix pendent de sorra 
fina. Té una llargada de 900 metres i una amplada mitja d'uns 150 metres, amb una 
superfície d'uns 135.000 m2. 

 
Platja del Far de Sant Cristòfol 

A més de les males olors a la platja, els abocaments en temps de pluja també generen 
la presencia de colis a l’aigua de mar i acumulació de contaminant; factors que 
comporten la pèrdua de qualitat d’aigües de bany, afectant al medi ambient i al 
turisme.   

Els abocaments de contaminants a la platja del Far de Sant Cristòfol són la causa de 
que aquesta platja no disposi del distintiu de Bandera Blava, guardó que si que tenen 
altres platges de Vilanova i la Geltrú. 

La Bandera Blava és un guardó internacional i un sistema de certificació de la qualitat 
ambiental, creat i gestionat per la FEE (Fundació per a l'Educació Mediambiental), com 
a símbol identificatiu que reconeix el compliment de determinats criteris de sanitat, 
seguretat, informació i gestió mediambiental i criteris de legalitat a les platges i el seu 
entorn per als usuaris. 

La Bandera Blava es concedeix anualment per tal de garantir el compliment continuat 
dels seus criteris. Només es pot sol·licitar per a cada platja pel municipi i per a cada 
port esportiu pels gestors, públics o privats d’aquests. 
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Guardons i certificats de les platges de Vilanova i la Geltrú. Es pot observar que la 

Platja del Far de Sant Cristòfol no disposa del guardó de Bandera Blava 

Una altra conseqüència dels vessaments de l’aigua que ha rentat els carrers mesclada 
amb la residual al mar, és que al Butlletí de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) les 
platges de Vilanova i la Geltrú obtenen qualificacions inferiors a “Molt Bones”. 

Durant la temporada alta, les platges de Vilanova i la Geltrú reben una afluència 
mitjana de 18.000 visitants al dia i un màxim de 29.000 visitants al dia. La temporada 
comença a mitjans d’abril i acaba a finals de setembre. La imatge de les platges de 
Vilanova i la Geltrú millorarà gràcies a la construcció del dipòsit, fet que atraurà més 
visitants a les platges i per tant, suposarà un augment del turisme. 

Donada l’alta dependència de la qualitat de les platges a l’economia i la imatge de 
Vilanova i la Geltrú, els problemes d’abocaments de descàrregues dels sistemes 
unitaris ha centrat l’atenció de les autoritats respectives. 

BANDERA BLAVA 
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5. Noticia sobre la problemàtica dels abocaments al mar 

A continuació es mostra un comunicat de premsa de l’Associació Veïnal del Barri de 
Mar, publicada el dia 21 d’abril de 2008 on queda reflectida la problemàtica de les 
descàrregues de la xarxa de clavegueres en temps de pluja. 

http://avbarridemar.wordpress.com/2008/04/ 

Vessament d’aigües fecals al mar  

L’Associació Veïnal del Barri de Mar davant l’últim vessament d’aigües fecals a la 

platja del Far transmet la inquietud manifestada per la ciutadania, atesa la precarietat 

i/o vulnerabilitat d’una infraestructura que suscita dubtes més que raonables sobre la 

seva eficàcia tenint en compte l’historial d’incidències que va acumulant: 

El mes de novembre de l’any 2002 es van vessar 1000 litres d’aigües residuals al mar. 

El mes de juliol de l’any passat, i a ran del malestar ocasionat al veïnat per les pudors 

provinents de la depuradora, la premsa va publicar aquestes declaracions del regidor 

d’Urbanisme i Medi Ambient, Jordi Valls, afirmant que: “estarien causades per la mala 

gestió de la depuradora”, que està a càrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), i 

que: “l’Ajuntament no ha volgut acceptar la seva gestió i no ho farà fins que no s’hagin 

ampliat les instal·lacions i estigui en condicions. 

No entenem com la filosofia i l’esperit reflectits en documents com el Pla Estratègic 

Litoral de la Regió Metropolitana de Barcelona, el Pla Director Urbanístic del Sistema 

Costaner (PDUSC) o les propostes de la Comissió Europea sobre estratègia 

comunitària de gestió integrada de les zones costaneres, no serveixen, aparentment, 

per adoptar les mesures necessàries per a la nostra ciutat, i més tenint en compte la 

proximitat d’un espai ja catalogat com UTR-C 156 (Unitat territorial de regulació 

costanera): la Punta Llarga-Platja de Sant Cristòfol. 

Seria desitjable, i tranquil·litzant, que l’administració o administracions competents 

manifestessin d’una forma clara i sense ambigüitats el seu compromís per solucionar 

eficientment i amb rapidesa un problema que porta ja massa temps irritant al veïnat. 

AV BARRI DE MAR 

6. Pla Especial de Clavegueram de Vilanova i la Geltrú 

De la gestió de la xarxa de clavegueres se n’encarrega la Companyia d’Aigües de 
Vilanova i la Geltrú, que realitza una gestió integral i avançada del drenatge urbà. El 
Pla Especial de Clavegueram de Vilanova i la Geltrú, 2009, que és l'actualització del 
Plan Especial de Saneamiento de Vilanova i la Geltrú de 1987, és el document que 
planifica el desenvolupament del clavegueram a l'àmbit hidrològic de la ciutat per tal de 
complir els objectius assignats al clavegueram, que són els següents: 
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• Solucionar definitivament la problemàtica d'inundacions a causa de les aigües 
pluvials que pateix Vilanova i la Geltrú. 

• Dotar Vilanova i la Geltrú d'un sistema de clavegueram modern i 
mediambientalment sostenible, que doni una resposta adient als canvis 
urbanístics plantejats a Vilanova i la Geltrú. 

• Protegir mediambientalment els medis receptors (Mar Mediterrània) dels 
abocaments del clavegueram en temps de pluja. 

En vista de la problemàtica anteriorment explicada, el Pla Especial de Clavegueram de 

Vilanova i la Geltrú, 2009, proposa com a solució de minimització dels abocaments la 
implantació de diversos dipòsits anti-DSU. En concret, proposa la construcció del 
dipòsit anti-DSU situat sota la Plaça Eduard Maristany, el qual és l’objecte d’estudi 
d’aquest document. 

El conjunt d’actuacions que descriu el pla, en especial la construcció dels dipòsits anti-
DSU, són pioneres a nivell de control d’abocaments i de protecció al medi. 

7. Funció del dipòsit anti-DSU 

El dipòsit anti-DSU té una funció molt concreta: la retenció d’aigua de pluja que ha 
provocat un efecte de rentatge superficial de la ciutat i que per tant, arrossega la 
contaminació dipositada als carrers, oli, benzina, plàstics, papers, i a més, es barreja 
amb la contaminació que hi ha dintre de la xarxa, sediments, matèria orgànica que s’hi 
acumula després de dies de no ploure. 

Aquesta aigua retinguda es deixa anar poc a poc, de manera que pot ser tractada a la 
depuradora. Així s’eviten les variacions dels cabals que arriben a la depuradora de 
Vilanova i la Geltrú, millorant la seva eficàcia. D’altra banda, l’aigua retinguda 
disminueix el seu grau de contaminació, degut a la sedimentació i dissolució 
provocada durant la seva retenció. 

Els efectes beneficiosos del dipòsit seran percebuts pels més de 8 milions de visitants 
anuals de les platges de Vilanova i la Geltrú, i indirectament per un nombre indefinit de 
visitants d’altres platges limítrofes. A més, es contribuirà en la preservació dels 
ecosistemes aquàtics i marins, en la línia d’una ciutat sostenible des del punt de vista 
mediambiental. 
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Annex 2: Reportatge fotogràfic 

 

A continuació es presenten una sèrie de fotografies que mostren diversos punts 
d’interès de l’estat actual de les zones que s’afectaran en superfície per la construcció 
del dipòsit anti-DSU, i que posteriorment es reordenaran, millorant-ne les seves 
condicions actuals. El dipòsit en qüestió i la zona a urbanitzar es troba a la parcel·la 
limitada pel carrer del Forn de Vidre, la Plaça Eduard Maristany i la via del tren. 

 
Superfície afectada per les obres 

Actualment la superfície es troba abandonada i en desús, donat que es tracta d’una 
unitat d’actuació que està en procés de ser alliberada de sòl privat. La parcel·la es 
troba envoltada per un mur de 2.5 metres d’alçada. 

La parcel·la està envoltada per la Plaça d’Eduard Maristany, on hi ha l’Estació 
d’Autobusos de Vilanova i la Geltrú i un parc infantil, i per la casa de Santa Teresa. A 
continuació es mostres diferents fotografies de la superfície afectada per les obres i els 
seus voltants. 

 
Planta de la superfície afectada per les obres 

ESTACIÓ 
D’AUTOBUSOS 

PARC INFANTIL 
CASA DE 

SANTA TERESA 

C/ Forn de Vidre 

Pl. Eduard 
Maristany 



 

Construcció del primer dipòsit anti-DSU de Vilanova i la Geltrú i urbanització de la superfície afectada    _                                   

2 

 
Cantonada del carrer del Forn de Vidre amb la plaça d’Eduard Maristany 

Vorera del carrer del Forn de Vidre 

Mur perimetral 

Carrer del Forn de Vidre 
Plaça d’Eduard 

Maristany 
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Vorera del carrer del Forn de Vidre 

 
Detall vorera del carrer del Forn de Vidre 
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Porta d’accés a la parcel·la situada al carrer del Forn de Vidre 

 

 
Segona porta d’accés a la parcel·la situada al carrer del Forn de Vidre 
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Cantonada del carrer del Forn de Vidre amb la Plaça d’Eduard Maristany 

 
Cantonada del carrer del Forn de Vidre amb la Plaça d’Eduard Maristany 
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Detall gual per a vianants 

 

 
Detall gual per a vianants 
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Vorera de la Plaça d’Eduard Maristany 

 
Detall embornal i tapa de clavegueram 
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Vorera de la Plaça d’Eduard Maristany 

 
Aparcament de bicicletes a la vorera de Plaça Eduard Maristany 
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Vorera de la Plaça d’Eduard Maristany 

 
Detall senyal aparcament de bicicletes a la vorera de la Plaça Eduard Maristany 



 

Construcció del primer dipòsit anti-DSU de Vilanova i la Geltrú i urbanització de la superfície afectada    _                                   

10 

 
Detall paperera 

 
Vorera de la Plaça d’Eduard Maristany 
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Edifici de l’estació de tren de Vilanova i la Geltrú 

 
Arbre situat a la vorera de la Plaça d’Eduard Maristany 
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Vorera de la Plaça d’Eduard Maristany 

 
Detall barana a la vorera de la Plaça d’Eduard Maristany 
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Cabina telefònica a la vorera de la Plaça d’Eduard Maristany 

 
Fi de la vorera de la Plaça d’Eduard Maristany 
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Porta d’entrada a la parcel·la situada a la Plaça d’Eduard Maristany 

 
Palmera situada a l’interior de la parcel·la 
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Part superior del mur de tancament de la parcel·la 

 
Interior de la parcel·la 
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Interior de la parcel·la 

 
Interior de la parcel·la 
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Casa de Santa Teresa 

 
Casa de Santa Teresa 
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Parc infantil a la Plaça d’Eduard Maristany 

 
Parc infantil a la Plaça d’Eduard Maristany 
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Monument de la Plaça d’Eduard Maristany 

 

 

 
Contenidors de recollida selectiva al carrer del Forn de Vidre 



 

Construcció del primer dipòsit anti-DSU de Vilanova i la Geltrú i urbanització de la superfície afectada    _                                   

20 

 
Detall canvi de ferm entre el carrer del Forn de Vidre i la Plaça d’Eduard Maristany 

Ferm carrer Forn de Vidre 

Ferm plaça d'Eduard 
Maristany 
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Estació d’autobusos de Vilanova i la Geltrú 

 

 

 

 
Estació d’autobusos de Vilanova i la Geltrú 
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Estació d’autobusos de Vilanova i la Geltrú 
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Annex 3: Topografia i cartografia 

 

1. Ubicació general 

El projecte realitzat es situa a la ciutat de Vilanova i la Geltrú, concretament es troba a 
al costat de la Plaça Eduard Maristany. 

2. Topografia 

Es disposa de la topografia facilitada per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a escala 
1:1000 i de l’obtinguda de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, concretament la 
informació existent en les sèries 1:5000 d’aquest organisme. 

A continuació s’adjunta el plànol de la cartografia utilitzada a escala 1:1000. 
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Annex 4: Geologia i geotècnia 

 

Per a un projecte d’aquestes característiques caldria un estudi geològic i geotècnic 
amb la realització de sondejos, però per tractar-se d’un projecte de fi de carrera s’ha 
utilitzat l’estudi geotècnic redactat pel “Projecte d’adequació del Torrent de la Pastera, 
al sector de Baixa Mar, a la població de Vilanova i la Geltrú”. Aquest estudi ha estat 
facilitat per l’empresa redactora del projecte,Transfer Enginyeria.  

Aquest estudi geotècnic recull els resultats dels treballs de camp i assaigs de laboratori 
realitzats a la corresponent zona afectada, que és molt propera al punt on es situa el 
dipòsit. Per tant, les dades que en aquest estudi es presenten es consideren 
representatives de manera orientativa sobre els terrenys afectats per aquest projecte 
constructiu de final de carrera. 

A continuació, s’adjunta el document esmentat. 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
1.1. Descripció del projecte 
 
La  present  memòria  recull  els  resultats  dels  treballs  de  camp  i  assaigs  de  laboratori 
realitzats  amb  l’objectiu bàsic de  caracteritzar  geològica  i  geotècnicament els materials 
presents en la zona afectada pel “Projecte d’adequació del Torrent de la Pastera, al sector 
de Baixa Mar, a la població de Vilanova i la Geltrú. 
 
L’obra es situa a l’Est de la zona marítima de la població de Vilanova i la Geltrú, pròxim a la 
població de Les Roquetes, a la comarca del Garraf. L’obra projectada té una longitud d’uns 
440 metres, en direcció NW‐SE.  
 
Actualment la zona d’estudi es centra en el traçat del Torrent de la Pastera Es tracta d’un 
tram de riera descoberta, amb talussos antròpics formats per murs de formigó d’un angle 
aproximat de 45° i altres trams amb murs verticalitzats. Al llarg del traçat del torrent hi ha 
diversos ponts que el creuen, són els següents: 
 

 Pont del carrer Àncora. 
 Pont de l’inici del Passeig Marítim. 
 Pont a continuació del carrer dels Carlets. 
 Pont a continuació del carrer de Riudor. 
 Pont peatonal a la zona de l’escola CEIP L’Arjau. 

 
El  projecte  preveu  el  cobriment  del  Torrent  de  la  Pastera,  mitjançant  l’execució  de 
pantalles  al  llarg  de  tot  el  traçat  descobert  de  la  Riera.  A  partir  de  les  pantalles  es 
realitzarà el cobriment mitjançant plaques alveolars i es destinarà la zona superior a àrea 
pública peatonal. 
 
 
1.2. Objectius 
 
Els objectius específics d’aquest estudi son els següents: 
 

 Estudi de l’entorn geològic del projecte. 
 Reconeixement,  caracterització  i  potencia  dels  materials  del  subsòl  de  la  zona 
afectada, des del punt de vista geològic i geotècnic. 

 Determinació dels paràmetres geotècnics característics mitjançant assaigs “in situ” i 
de laboratori. 

 Determinació del nivell freàtic quan es detecti dintre de les cotes estudiades. 

 Recomanacions  sobre  condicionant geològics  i geotècnics que puguin afectar a  la 
zona de l’obra. 
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2.  TREBALLS REALITZATS I METODOLOGIA EMPRADA 
 
Per  tal  de  conèixer  la  naturalesa  i  les  característiques  geològiques  i  geotècniques  dels 
materials de la zona afectada pel projecte, s’han dut a terme els següents treballs:  

 
 Estudi  de  la  geologia  local mitjançant  la  consulta  de  cartografia  geològica  de  la 
zona.  

 Reconeixement i caracterització dels materials de la traçada a partir de la realització 
de  sondeigs  a  rotació  amb  extracció  de  testimoni  continu,  així  com  realització 
d’assaigs “in‐situ” a l’interior dels sondeigs. 

 Correlació geomecànica dels materials a partir del registre d’assaigs de penetració 
dinàmica DPSH realitzats. 

 Redacció de  la memòria de  l’estudi, mitjançant  la  recopilació  i  tractament de  les 
dades obtingudes durant la campanya de camp. 

 
2.1. Recopilació d’informació 
 
Per a l’estudi de la geologia de la zona inclosa en el projecte, s’han consultat els següents 
documents: 
 

Cartografia 
 

 Mapa geològic comarcal de Catalunya, Full 17, escala 1:50.000. Editat per  l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya. 

 Mapa  geológico  de  España,  Hoja  447,  escala  1:50000.  Editat  per  “Instituto 
Geológico Minero de España (IGME)”. 

 
 
2.2. Justificació de la campanya 
 
Durant  l’execució  dels  treballs  no  s’han  produït  variacions  importants  respecte  la 
planificació proposada inicialment.  
 
Les  variacions que  s’han  realitzat de  la planificació  inicial  venen donades principalment 
per l’existència de serveis soterrats. D’alguns assaigs s’han variat les situacions per aquest 
motiu,  per  altra  banda,  la  profunditat  d’investigació  dels  assaigs  a  rotació  amb  bateria 
continua s’ha vist incrementada , en alguns casos, pel tipus de material detectat.  
 
El nombre d’assaigs realitzats ha estat el mateix que el proposat inicialment. Dels assaigs 
de laboratori previstos no s’han produït variacions importants. 

 
Penetròmetres dinàmics (DPSH) 

 
Els penetròmetres s’han realitzat fins a obtenir el rebuig a  la penetració, en alguns casos 
s’han  assolit  profunditats  de  fins  a  16.00  metres  gairebé,  en  d’altres  el  rebuig  s’ha 
obtingut abans d’assolir la profunditat de 10.00 metres. 
 
 

Sondeigs 
 

Inicialment estava prevista la realització de 128 m.l. de perforació, repartits en 8 sondeigs. 
Durant la realització de la campanya de camp, s’han produït algunes variacions, les quals 
han afectat l’emplaçament i profunditat d’investigació d’alguns sondeigs.  
 
Els  sondeigs  S‐1,  S‐2  i  S‐4,  s’han  realitzat  com  inicialment  es  preveia,  amb  petites 
variacions pel que  fa a situació dels assaigs, degut a  la presència de serveis o obstacles 
arquitectònics. 
 
En tots els altres sondeigs realitzats s’ha considerat necessari, per decisions tècniques del 
tècnic responsable del projecte, l’aprofundiment dels assaigs. En alguns casos s’han assolit 
profunditats dels assaigs de fins a 22.0 metres. 
 
L’assaig S‐7 ha estat l’assaig que ha patit una variació més important de la situació, degut 
a  la presència de nombrosos  serveis  al punt on  inicialment  es preveia  la  realització de 
l’assaig. 
 
La numeració de tots els assaigs respon a l’ordre d’execució realitzat a camp. 
 
L’augment  de  la  profunditat  d’investigació  d’alguns  dels  sondeigs,  ha  repercutit  en  la 
realització de més assaigs “in situ” (tipus SPT) a l’interior dels sondeigs. També la dificultat 
amb  la  recuperació  dels materials,  ha  fet  necessari  l’ús  de  altres  assaigs  “in  situ”  com 
l’assaig Shelby, que dóna més garanties a  la recuperació de material per a destinar‐lo al 
laboratori. 
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Laboratori 
 
Donada la naturalesa dels materials assajats, el tipus de recuperació de mostra en sondeig 
i tenint en compte la heterogeneïtat de la distribució dels materials en el subsòl al llarg del 
traçat,  el  nombre  d’assaigs  de  laboratori  realitzats  s’ha  vist  incrementat  respecte  la 
previsió inicial. Aquest fet ha afectat principalment l’assaig de granulometria per tamisat, 
així com l’assaig de Límits d’Atterberg. 
 
L’assaig  de  humitat  i  densitat  d’un  sòl  no  s’han  realitzat,  ja  que  en materials  cohesius 
s’han obtingut  les dades a partir dels assaigs de compressió simple  i tall directe, mentre 
que en materials granulars, el tipus de recuperació de mostra en sondeig no ha permès la 
realització d’aquests assaigs. 
 
S’ha detectat el nivell freàtic en tots els assaigs realitzats, s’ha pres mostra d’aigua  i s’ha 
analitzat al  laboratori per  tal de determinar‐ne  la  seva agressivitat al  formigó,  tal  i com 
estava previst inicialment. 
 

 
2.3. Reconeixement del terreny 

 
2.3.1. Assaig de penetració de tipus “DPSH” 

 
L’assaig  consisteix  a  clavar  en  el  terreny  una  barnilla  de  secció  circular mitjançant  la 
caiguda d’una massa, per penetrar en intervals de 20 cm l’esmentada barilla. El contatge 
del  número  de  cops  ens  donarà  un  valor  que  anomenarem N20  ,  amb  el  que  podrem 
obtenir  la  resistència a  la penetració dinàmica del  terreny en punta  (ja que  la punta és 
d’un diàmetre superior que  la barnilla  i no es produeix resistència per fuste), així com  la 
compacitat del terreny granular. 
 
En el cas que el nombre de cops necessaris per travessar els 20 cm, sigui superior a 100, ó 
quan es superin 3  intervals consecutius de 75 cops considerarem rebuig a la penetració i 
s’abandonarà l’assaig.  
 
A la taula següent es presenten les principals dades dels sondeigs realitzats:  
 
 
 
 
 
 

Coordenades UTM 
Penetròmetre 

X  Y 

Cota 
topogràfica 
(msnm.) 

Profunditat 
assolida 
(m.) 

Rebuig 

P‐1  394033.31 4563930.76  5.13  9.11  Si 

P‐2  394094.76 4563910.37  4.89  15.98  Si 

P‐3  393880.65 4563947.00  5.51  8.90  Si 

P‐4  393886.15 4563978.32  6.35  8.48  Si 

P‐5  394028.17 4563915.20  5.03  9.54  Si 

P‐6  393765.75 4564002.66  6.36  7.67  Si 

P‐7  393754.18 4564061.15  7.29  11.50  Si 

 
 

2.3.2. Sondeig a rotació1 amb testimoni continu. 
 
En  el  traçat  estudiat,  s’han  realitzat un  total de 8  sondeigs  a  rotació  amb extracció de 
testimoni continu. Les profunditats investigades han variat entre els 16.0 m i 22.0 m, amb 
un total de 150.0 m de perforació. 
 
Els sondeigs s’han realitzat utilitzant les sondes ROLATEC RL‐46 i RL‐48L. 
 
Tots  els  sondeigs,  s’han  perforat  amb  diàmetres  entre  86  i  101  mm,  utilitzant 
principalment corones de widia. En el cas del present estudi no s’ha hagut de recórrer a la 
perforació  amb  corona  de  diamant,  ja  que  no  s’ha  detectat  cap material  que  així  ho 
requerís. 
 
Els  sondeigs  a  rotació  amb  extracció  de  testimoni  continu  són  perforacions  de  petit 
diàmetre que permeten reconèixer la naturalesa i la localització de les diferents capes del 
terreny, així com extreure mostres del mateix i realitzar assaigs “in situ”. 
 
Consisteixen  en  la  perforació  del  terreny mitjançant  un mecanisme  de  rotació  equipat 
d’una bateria, normalment d’ 1.5 m de longitud. Aquesta bateria s’introdueix en el terreny 
per un mètode de rotació, i un cop plena s’extreu i es recupera la mostra recollida durant 
l’avanç del sondeig. 
 
Aquest tipus d’assaigs s’apliquen per a perforació en roques i sòls i els diàmetres habituals 
són entre 66 i 143 mm. 
 

                                                        
1 Els procediments per l’execució dels sondeigs i els materials utilitzats, s’han realitzat segons les normes de l’àmbit de 

l’acreditació GTC: ASTM D 2113-99 y XP P94-202. 



Estudi Geotècnic: Projecte d’adequació del torrent de la Pastera, al sector de Baixa mar, a la població de Vilanova i la Geltrú. 
 

 

IB‐2076‐10  Memòria  Pàgina 6 de 23

 

De cada sondeig realitzat s’ha dibuixat  la corresponent columna  litològica, on s’indiquen 
els  diferents materials  assajats,  les profunditats  i  valors de  resistència obtinguts  en  els 
assaigs  “in  situ”,  així  com  mostres  extretes  durant  la  seva  execució,  i  altres  dades 
complementaries.  (Veure annex 3. Registre dels  sondeigs a  rotació  i dels penetròmetres 
dinàmics). 
 
Durant  l’avanç dels sondeigs s’han realitzat assaigs tipus SPT  i mostra  inalterada,  i s’han 
recollit també mostres alterades representatives de cada tipus de material, amb l’objectiu 
d’analitzar‐les  al  laboratori.  També  s’ha  extret  una mostra  tipus  “Shelby”  que  s’extreu 
amb camisa metàl∙lica, i permet una millor recuperació del sòl. 
 
A la taula següent es presenten les principals dades dels sondeigs realitzats:  

 

Coordenades UTM   
Sondeig  

X  Y 

Cota 
topogràfica 
(msnm.) 

Profunditat 
(m.)  SPT/MI/MA 

/Shelby 

S‐1  393738.46  4564046.66  3.50  16.0  5/2/1/‐ 

S‐2  393773.62  4564023.28  6.38  16.0  7/1/1/‐ 

S‐3  393962.21  4563954.07  5.90  22.0  7/4/2/‐ 

S‐4  393806.87  4563976.71  5.79  16.0  5/3/‐/‐ 

S‐5  394092.32  4563895.57  4.80  18.0  6/2/‐/‐ 

S‐6  393950.13  4563922.66  5.05  21.0  7/4/4/‐ 

S‐7  394070.18  4563844.76  3.72  21.0  9/2/2/1 

S‐8  393832.92  4564002.37  6.00  20.0  7/4/3/‐ 

 

Assaigs “in situ” 
 
L’assaig  SPT2  es  realitza  amb  un  pren‐mostres  bipartit de  tipus  “americà” normalitzat  i 
amb recuperació de mostra. Aquests pren‐mostres es claven mitjançant  la caiguda  lliure 
d’una massa de 63.5 kg de pes des d’una alçada de 76 cm. 

 
 

Figura 1. Cullera normalitzada. Gràfic extret de “Geotécnia y cimientos  II” (J.A. Jiménez Salas, J.L. de Justo 
Alpañés, A.A. Serrano González) 

 
L’extracció de mostres  inalterades, s’ha realitzat amb un pren‐mostres normalitzat de 78 
mm, utilitzant el mateix procediment exposat en l’assaig SPT. Amb l’assaig Shelby en canvi 
s’hinca el pren‐mostres de paret  fina,  i  la mostra queda  inclosa a  l’interior d’una camisa 
fina metàl∙lica, usada principalment per a la recuperació de terrenys molt tous. 
 
Els  valors  de  resistència  de  l’assaig  SPT  s’expressen  amb  el  paràmetre  N30  o  N,  que 
representa  la  suma  del  del  colpeig  obtingut  al  clavar  els  dos  trams  centrals  de  15  cm 
cadascun. Ni el primer tram, d’assentament, ni l’últim no s’utilitzen en l’obtenció d’aquest 
valor. En el cas de la mostra inalterada, la resistència s’expressa de forma qualitativa amb 
el paràmetre N15 que representa la mitja de la colpida obtinguda per clavar els tres últims 
trams de 15 cm. 
 
Els resultats obtinguts dels diferents assaigs “in situ” (SPT  i Mostra  inalterada), realitzats 
en els sondeigs a rotació, queden resumits en els quadres següents: 
 
 
 
 

                                                        
2 Els procediments per l’execució dels assaigs i els materials utilitzats, s’han realitzat segons les normes de l’àmbit de 

l’acreditació GTC: UNE 103800:1992 y XP P94-202. 
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S‐1 

Assaig  N30/N15 
Prof. extracció 

(m) 
Unitat 

MI‐1  8  de 2.0 a 2.6  Nivell 1 

SPT‐1  2  de 4.0 a 4.6  Nivell 2 (tram 1) 

MI‐2  19  de 6.0 a 6.6  Nivell 2 (tram 2) 

SPT‐2  22  de 8.0 a 8.6  Nivell 2 (tram 1 i 2) 

SPT‐3  50‐R  de 11.5 a 11.85  Nivell 2 (tram 2) 

SPT‐4  50‐R  de 14.0 a 14.35  Nivell 2 (tram 2) 

SPT‐5  50‐R  de 16.0 a 16.10  Nivell 2 (tram 2) 

 
 

S‐2 

Assaig  N30/N15 
Prof. extracció 

(m) 
Unitat 

SPT‐1  10  de 2.0 a 2.6  Nivell 1 

MI‐1  4  de 4.0 a 4.6  Nivell 2 (tram 1) 

SPT‐2  9  de 6.0 a 6.6  Nivell 2 (tram 1) 

SPT‐3  23  de 8.0 a 8.6  Nivell 2 (tram 2) 

SPT‐4  27  de 10.0 a 10.6  Nivell 2 (tram 2) 

SPT‐5  50‐R  de 12.0 a 12.19  Nivell 2 (tram 2) 

SPT‐6  12  de 14.0 a 14.60  Nivell 2 (tram 2) 

SPT‐7  50‐R  de 16.0 a 16.44  Nivell 3 

 
 

S‐3 

Assaig  N30/N15 
Prof. extracció 

(m) 
Unitat 

MI‐1  8  de 1.0 a 1.6  Nivell 1 

SPT‐1 9  de 3.0 a 3.6  Nivell 1 

MI‐2  3  de 5.0 a 5.6  Nivell 2 (tram 1) 

SPT‐2  14  de 7.0 a 7.6  Nivell 2 (tram 1) 

SPT‐3  50‐R  de 9.0 a 9.4  Nivell 2 (tram 2) 

SPT‐4  23  de 11.0 a 11.6  Nivell 2 (tram 2) 

MI‐3  4  de 13.0 a 13.6  Nivell 2 (tram 1) 

SPT‐5  6  de 15.0 a 15.6  Nivell 2 (tram 2) 

MI‐4  12  de 17.0 a 17.6  Nivell 2 (tram 1 i 2) 

SPT‐6  9  de 20.0 a 20.6  Nivell 2 (tram 1) 

SPT‐7  33  de 22.0 a 22.6  Nivell 2 (tram 2) 

 
 

S‐4 

Assaig  N30/N15 
Prof. extracció 

(m) 
Unitat 

SPT‐1  6  de 2.0 a 2.6  Nivell 2 (tram 1) 

MI‐1  3  de 4.0 a 4.6  Nivell 2 (tram 1) 

MI‐2  6  de 6.0 a 6.6  Nivell 2 (tram 1) 

SPT‐2  56  de 8.0 a 8.6  Nivell 2 (tram 2) 

SPT‐3  55  de 10.0 a 10.6  Nivell 2 (tram 2) 

SPT‐4  64  de 12.0 a 12.6  Nivell 2 (tram 2) 

MI‐3  20  de 14.0 a 14.6  Nivell 3 

SPT‐5  50‐R  de 16.0 a 16.44  Nivell 3 

 
 

S‐5 

Assaig  N30/N15 
Prof. extracció 

(m) 
Unitat 

SPT‐1  14  de 2.0 a 2.6  Nivell 1 

SPT‐2  4  de 4.0 a 4.6  Nivell 2 (tram 1) 

MI‐1  5  de 6.0 a 6.6  Nivell 2 (tram 1) 

MI‐2  9  de 10.5 a 11.1  Nivell 2 (tram 1) 

SPT‐3  17  de 12.0 a 12.6  Nivell 2 (tram 1) 

SPT‐4  9  de 14.0 a 14.6  Nivell 2 (tram 1) 

SPT‐5  50‐R  de 16.0 a 16.35  Nivell 2 (tram 2) 

SPT‐6  50‐R  de 18.0 a 18.39  Nivell 2 (tram 2) 

 
 

S‐6 

Assaig  N30/N15 
Prof. extracció 

(m) 
Unitat 

MI‐1  8  de 2.0 a 2.6  Nivell 2 (tram 1) 

SPT‐1  7  de 4.0 a 4.6  Nivell 2 (tram 1) 

SPT‐2  8  de 6.0 a 6.6  Nivell 2 (tram 1) 

MI‐2  16  de 8.0 a 8.6  Nivell 2 (tram 2) 
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SPT‐3  50  de 10.0 a 10.6  Nivell 2 (tram 2) 

SPT‐4  9  de 12.0 a 12.6  Nivell 2 (tram 1) 

MI‐3  3  de 14.0 a 14.6  Nivell 2 (tram 1) 

MI‐4  6  de 15.0 a 15.6  Nivell 2 (tram 1) 

SPT‐5  20  de 17.0 a 17.6  Nivell 2 (tram 2) 

SPT‐6  16  de 19.0 a 19.6  Nivell 2 (tram 2) 

SPT‐7  12  de 21.0 a 21.6  Nivell 2 (tram 1) 

 
 

S‐7 

Assaig  N30/N15 
Prof. extracció 

(m) 
Unitat 

SPT‐1  4  de 2.0 a 2.6  Nivell 1 

SPT‐2  11  de 4.5 a 5.1  Nivell 2 (tram 1) 

SPT‐3  4  de 6.0 a 6.6  Nivell 2 (tram 1) 

MI‐1  4  de 8.0 a 8.6  Nivell 2 (tram 1) 

SPT‐4  3  de 10.0 a 10.6  Nivell 2 (tram 1) 

MI‐2  6  de 12.0 a 12.6  Nivell 2 (tram 1 i 2) 

SPT‐5  18  de 14.0 a 14.6  Nivell 2 (tram 2) 

SPT‐6  11  de 16.0 a 16.6  Nivell 2 (tram 1) 

SPT‐7  22  de 18.0 a 18.6  Nivell 2 (tram 1 i 2) 

SPT‐8  50‐R  de 20.0 a 20.4  Nivell 2 (tram 2) 

SPT‐9  50‐R  de 21.0 a 21.06  Nivell 2 (tram 2) 

 
 

S‐8 

Assaig  N30/N15 
Prof. extracció 

(m) 
Unitat 

MI‐1  8  de 2.0 a 2.6  Nivell 2 (tram 1) 

SPT‐1  4  de 4.0 a 4.6  Nivell 2 (tram 1) 

MI‐2  6  de 6.0 a 6.6  Nivell 2 (tram 1) 

MI‐3  4  de 7.0 a 7.6  Nivell 2 (tram 1) 

SPT‐2  9  de 8.0 a 8.6  Nivell 2 (tram 1 i 2) 

SPT‐3  16  de 10.0 a 10.6  Nivell 2 (tram 2) 

MI‐4  9  de 12.0 a 12.6  Nivell 2 (tram 1) 

SPT‐4  12  de 14.0 a 14.6  Nivell 2 (tram 1) 

SPT‐5  22  de 16.0 a 16.6  Nivell 2 (tram 2) 

SPT‐6  30  de 18.0 a 18.6  Nivell 2 (tram 2) 

SPT‐7  50‐R  de 20.0 a 20.36  Nivell 2 (tram  2) 

 

De la mostra recuperada en els sondeigs, s’han recollit diverses mostres alterades i també 
una  mostra  “shelby”  per  assajar  al  laboratori.  Les  mostres  recollides  es  detallen  a 
continuació: 
 

Mostres alterades/parafinades 

Mostra  Punt 
Prof. extracció 

(m) 
Material 

MA‐1  S‐1  a 3.0  Nivell 1 

MA‐1  S‐2  a 5.0  Nivell 2 (tram 1) 

MA‐1  S‐3  a 6.5  Nivell 2 (tram 1) 

MA‐2  S‐3  a 16.0  Nivell 2 (tram 1) 

MA‐2  S‐6  a 5.5  Nivell 2 (tram 1) 

MA‐1  S‐6  a 9.6  Nivell 2 (tram 2) 

MA‐3  S‐6  a 15.0   Nivell 2 (tram 1) 

MA‐4  S‐6  a 17.8  Nivell 2 (tram 2) 

SH‐1  S‐7  de 8.6 a 9.2  Nivell 2 (tram 1) 

MA‐1  S‐7  de 15.0 a 15.3  Nivell 2 (tram 2) 

MA‐2  S‐7  a 18.8  Nivell 2 (tram 2) 

MA‐1  S‐8  a 7.2   Nivell 2 (tram 1) 

MA‐2  S‐8  a 9.0   Nivell 2 (tram 2) 

MA‐3  S‐8   a 15.0  Nivell 2 (tram 2) 

 



Estudi Geotècnic: Projecte d’adequació del torrent de la Pastera, al sector de Baixa mar, a la població de Vilanova i la Geltrú. 
 

 

IB‐2076‐10  Memòria  Pàgina 9 de 23

 

 

2.3.3. Assaigs de laboratori 
 
Els  assaigs  han  estat  realitzats  pel  laboratori  de  l’empresa  SoilAssaig  un  laboratori  en 
procés d’acreditació per  la Generalitat de Catalunya, en  l’àrea de mecànica de sòls GTL. 
Actualment  el  procés  d’acreditació  es  troba  en  auditoría,  el  registre  d’entrada  a  la 
Generalitat de Catalunya és el 0180E/5207/2009 en data 2/10/09. Tots els assaigs es fan 
segons normativa, i cal recordar que l’acreditació d’un laboratori en l’àrea de mecànica de 
sòls GTL, actualment no és obligatòria, sinó complementària. 
 
Els assaigs realitzats es poden agrupar en funció de les seves característiques en els grups 
següents: 
 

 Assaigs d’identificació i estat 
 Assaigs de resistència i deformabilitat 
 Assaigs químics 

 
En les següents taules es presenta el total d’assaigs realitzats: 
 

 

Identificació i estat 

Assaig  Norma  Unitats 

Granulometria  UNE 103.101:1995  14 

Límits d’Atterberg  UNE 10.3.103:1994  14 
 

Resistència i deformabilitat 

Assaig  Norma  Unitats 

Compressió simple sòls  UNE 103.300:1993  5 

Tall directe C/D  UNE 103.401:1998  3 

Tall directe U/U  UNE 103.401:1998  4 
 

Químics 

Assaig  Norma  Unitats 

Agressivitat del sòl  Annex 5. EHE  2 

Agressivitat de l’aigua  Annex 5. EHE  1 
 

Els  resultats  obtinguts  en  els  principals  assaigs  realitzats  es  mostren  en  les  següents 
taules: 
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Límits d’Atterberg 
Granulometria 
 (% que passa) 

Tall directe  Agressivitat al formigó 

Sondeig  Mostra 
Unitat  

geotècnica 
Profunditat 

d’extracció(m)  Límit 
líquid 
(WL) 

Límit 
plàstic 
(WP) 

IP 
5.0 
mm 

0.4 
mm 

0.08 
mm 

Densitat 
aparent 
(g/cm3) 

Densitat  
seca 

(g/cm3) 

Humitat 
(%) 

Compressió 
simple (qu) 
(kg/cm2)  φ u(º) 

φ ‘(º) 

Cu 
C’ 

(MPa) 

Acidesa 
Baumann‐Gully 

S04
2‐ 

Classificació 
U.S.C.S. 

S‐1  MI‐1  Nivell 1  de 2.0 a 2.6  30.7  16.7  14.0  95.46  89.56 83.87 1.95  1.63  19.9  ‐‐  26.3  0.39  ‐‐  ‐‐  CL 

MI‐1  N2(Tram 1)  de 4.0 a 4.6  26.4  15.7  10.7  100.0  99.92 98.36 1.98  1.64  20.76  3.70  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  CL 
S‐2 

MA‐1  N2(Tram 1)  a 5.0 m  27.9  14.2  13.7  97.31  90.26 86.15 ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  CL 

MI‐1  Nivell 1  de 2.0 a 2.6  22.9  16.1  6.8  92.56  88.15 69.29 2.04  1.79  14.2  ‐‐  26.3  0.80  12.0  475.1  CL‐ML 

MI‐2  N2(Tram 1)  de 6.0 a 6.6  22.5  16.2  6.3  99.91  98.67 93.00 2.04  1.69  20.5  ‐‐  14.9  0.27  ‐‐  ‐‐  CL‐ML 

SPT‐3  N2(Tram 2)  de 9.0 a 9.4  NO PLÀSTIC  88.30  35.90 8.91  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  SP‐SM 
S‐3 

MA‐2  N2(Tram 1)  a 16.0  26.9  17.1  9.8  88.64  80.65 70.68 ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  CL 

S‐5  MI‐1  N2(Tram 1)  de 6.0 a 6.6  25.4  14.3  11.1  83.01  63.55 53.05 2.07  1.65  25.4  ‐‐  31.3  0.92  ‐‐  ‐‐  CL 

S‐6  MI‐2  N2(Tram 2)  de 8.0 a 8.6  21.9  13.6  8.3  96.91  88.89 68.28 2.16  1.85  16.54  8.17  32.8  0.93  ‐‐  ‐‐  CL 

SH‐1  N2(Tram 1)  de 8.6 a 9.2  19.2  13.0  6.2  99.36  96.13 63.19 2.09  1.79  16.7  1.64  21.3  0.03  ‐‐  ‐‐  CL‐ML 
S‐7 

MI‐2  N2(Tram 1)  de 12.0 a 12.6  23.8  13.6  10.2  99.88  96.68 78.96 2.08  1.75  18.8  ‐‐  31.3  0.10  ‐‐  ‐‐  CL 

MI‐1  N2(Tram 1)  de 2.0 a 2.6  26.5  17.3  9.2  97.52  96.70 93.49 1.83  1.66  10.42  7.10  ‐‐  ‐‐  14.0  288.7  CL 

MI‐4  N2(Tram 1)  de 12.0 a 12.6  31.1  16.5  14.6  96.25  93.33 85.53 2.05  1.75  17.17  6.79  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  CL S‐8 

SPT‐6  N2(Tram 2)  de 18.0 a 18.6  36.9  17.1  19.8  93.08  84.38 79.62 ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  CL 
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3.  DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA  
 
3.1. Entorn geològic  
 
El present estudi s’ha realitzat en el context de la Serralada Costanera Catalana. Aquesta, 
està formada per una fossa tectònica coneguda com a Depressió del Vallès‐Penedès, que 
separa les serralades Litoral i Prelitoral. Més concretament la zona d’estudi es troba al Sud 
de  la  Serralada  Litoral,  en  una  zona  deprimida  delimitada  pels  relleus  de  la  mateixa 
Serralada. Es tracta bàsicament del conegut Massís del Garraf. 

 
El procés que va definir la distribució actual del relleu va començar a inicis del Miocè, dins 
d’una  etapa  de  rifting  relacionat  amb  la  creació  d’una  conca marina  entre  Catalunya  i 
Balears,  dins  el  context  de  la Mediterrània Occidental.  Es  va  produir  l’enfonsament  de 
materials  paleozoics  i  mesozoics  de  l’antic  Massís  Catalano‐Balear.  Aquests  materials 
enfonsats  constituïren  el  sòcol  sobre  el  qual  es  diposità  la  potent  sèrie miocena  que 
omple la depressió del Vallès‐Penedès i la cubeta on es troben les poblacions de Vilanova i 
la Geltrú, Sant Pere de Ribes i Sitges.  

 
En  concret,  la  sèrie  de  materials  que  formen  la  Serralada  Litoral  en  aquesta  zona 
s’estructura tal com s’explica a continuació: 
 

• Calcàries  amb  intercalacions  dolomítiques, margues  i margocalcàries  del  Cretaci 
inferior. 

 
La  sèrie  estratigràfica  terciària  que  omple  la  cubeta  on  se  situa  la  zona  d’estudi,  està 
formada principalment per les següents unitats:  

 
• Calcarenites esculloses, biomicrites i biorudites del Miocè mitja i superior. 
 

• Argiles blaves i sorres, també del Miocè mitja i superior. 
 

• Argiles vermelles i conglomerats del Miocè superior. 
 

Fora ja de la sèrie terciària, es dipositen les successions de materials quaternaris, els quals 
estan representats per:  
 

• Dipòsits de ventalls al∙luvials antics i de peus de mont. Pleistocè. 
 
• Sediments de platja i de plana al∙luvial. Holocè superior. 
 

• Dipòsits  dels  llits  actuals  de  rieres  i  torrents.  Plana  al∙luvial/o  deltaica  del  Riu 
Llobregat. Holocè. 

 
A partir de la consulta dels mapes geològics 1:50000 editats per l’IGME, es consideren els 
materials de la zona com a argiles, graves i crostes (Q) quaternaris fluvials, per al nivell 1 
que  es  descriu,  ambdós  trams  inclosos.  Per  al  nivell  3  subjacent  es  considera  com  a 
conglomerats i argiles vermelles (Tc1) del miocè superior. 
 
3.2. Geomorfologia 
 
La zona d’estudi es situa molt pròxima a  la  línia costanera de  la població de Vilanova, al 
marge Sud de  la Serralada Litoral Catalana, de relleus molt suaus,  i altures que es situen 
sempre entre les cotes de 3.0 i els 10.0 metres per sobre el nivell del mar. 
 
La xarxa de drenatge està formada pel curs del Torrent de la Pastera, que en aquesta zona 
es  troba  canalitzat,  però  descobert.  El  dia  de  realització  dels  treballs  de  camp,  no  es 
detecta  làmina  d’aigua  en  aquest  Torrent.  Aquest  Torrent  drena  en  direcció  Est‐Oest 
aproximadament i desemboca directament al mar. 
 
Respecte al modelat de  la  zona d’estudi, aquest està dominat principalment per  l’acció 
fluvial, i en part també marina i eòlica. Tots aquests modelats queden emmascarats per la 
densa  urbanització  de  la  zona.  Terrasses,  i  fons  de  vall  han  estat  “manipulats” 
antròpicament i no s’observen definides les seves característiques. 

 
 
3.3.  Hidrogeologia  

 
A  la  zona  d’estudi,  segons  l’inventari  de Masses  d’aigua  subterrània  de  Catalunya  de 
l’Agència Catalana de  l’Aigua, ens situem a  l’interior de  la massa d’aigua subterrània del 
Garraf.  Aquesta  massa  d’aigua  està  formada  per  diversos  aqüífers,  principalment 
detectats  en  litologies  com  les  calcàries  juràssiques,  les  calcarenites  del  Penedès,  les 
calcàries Triàsiques, i finalment en materials miocens i quaternaris.  
 
Dels  diferents  aqüífers  anomenats,  a  la  zona  d’estudi  només  s’ha  detectat  un  tipus 
d’aqüífer mio‐quaternari, semiconfinat, en materials quaternaris d’origen fluvial. 
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3.4  Presència d’aigua 
 

3.4.1  Piezometria 
 

A  partir  dels  assaigs  realitzats  i  de  les  mesures  realitzades  per  al  control  del  nivell 
piezomètric,  s’ha observat que en  tots els  casos, el nivell de  l’aigua es detecta a  cotes 
inferiors  respecte a  les mesurades posteriorment. Aquest augment de  la  cota del nivell 
mesurat es deu al semiconfinament de l’aqüífer existent a la zona. 
 
En  tots  els  casos  els materials  on  es  detecta  el  nivell  freàtic  formen  part  del  nivell  2, 
format per materials argilosos i gravosos quaternaris. Principalment, es correspon que, els 
nivells de graves que formen el tram 2 del segon nivell formen l’aqüífer semiconfinat, però 
el  nivell  piezomètric  més  elevat  denota  un  confinament  de  l’aqüífer  anomenat,  i  el 
funcionament de les argiles del primer tram del segon nivell com a Aqüitard.  
 
Amb  l’objectiu de controlar  la presència d’aigua al subsòl, s’ha  instal∙lat tub piezomètric 
en alguns dels sondeigs realitzats. Les mesures realitzades en els piezòmetres i algunes de 
les realitzades durant l’execució dels sondeigs a rotació, es presenten en la següent taula: 

 
Nivells 

Piezòmetre  Nivell associat  Aqüífer associat 
Nivell freàtic  Nivell piezomètric 

S‐1  Nivell 2  Mio‐quaternari  4.10 m  2.20 m 

S‐2  Nivell 2  Mio‐quaternari  5.20 m  ‐‐ 

S‐3*  Nivell 2  Mio‐quaternari  ‐‐  5.20 m 

S‐4*  Nivell 2  Mio‐quaternari  6.50 m  4.60 m 

S‐5*  Nivell 2  Mio‐quaternari  5.50 m  4.00 m 

S‐6  Nivell 2  Mio‐quaternari  5.00 m  ‐‐ 

S‐7  Nivell 2  Mio‐quaternari  3.00 m  ‐‐ 

S‐8  Nivell 2  Mio‐quaternari  5.10 m  ‐‐ 

    * Assaigs amb piezòmetre de control instal∙lat. 

 
 
 
 
 

 
3.4.2.  Permeabilitat 

 
En funció dels valors obtinguts a partir dels resultats dels assaigs de laboratori, s’associa a 
cada  un  dels  nivells,  amb  caràcter  orientatiu,  els  següents  valors  de  coeficient  de 
permeabilitat (3K):  
 

Nivell  
Coeficient de 

permeabilitat K 
(m/s)( 

Tipus de material 

1  10‐7 – 10‐10 
Argiles amb sorres i 
restes de ceràmics 

2 (1er tram)  10‐6 – 10‐10 
Argila amb sorra i 

grava 

2 (2on tram)  2x10‐3 – 10‐5 
Argila amb molta 

grava 

3  10‐7 – 10‐10  Argiles vermelles 

 
 

3.4.3.  Agressivitat de l’aigua 
 
En un dels sondeigs on s’ha deixat instal∙lat un piezòmetre per al control del nivell freàtic 
s’ha  pres  mostra  d’aigua  per  tal  d’assajar‐la  al  laboratori  i  determinar  el  seu  grau 
d’agressivitat  al  formigó,  segons  EHE‐08.  També  s’han  analitzat  els  clorurs  per  tal  de 
determinar la possible influència de la cunya marina, a l’interior de l’aqüífer detectat. 
 
Cal  indicar que  la zona d’estudi es situa en una zona de risc per  influència de  la  intrusió 
marina.  Els  resultats  corresponents  a  les  mostres  d’aigua  enviades  es  presenten  a 
continuació: 

 

Sondeig Mostra 
Profunditat 
mostra (m) 

Sulfats, 
SO4

2‐ 
(mg/kg) 

CO2 

(mg/l) 
Residu sec 
(mg/l) 

PH 
Mg2+ 
(mg/l) 

NH4+ 

(mg/l) 
Valoració 

S‐3  A‐1  5.20  335.0  6.60  1619  7.9  166.0  0.5 
Agressivitat 

Dèbil 
 

S’ha realitzat un assaig de clorurs per a determinar el contingut d’aquest element i poder 
classificar l’aigua detectada a la zona d’estudi, pel seu grau de salinitat. 

                                                        
3 Els valors del coeficient de permeabilitat, s’han obtingut de  les relacions que s’estableixen al  llibre 
“Ingeniería Geológica”, coordinat per Luís I. González de Vallejo. 
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De l’assaig de clorurs realitzat s’ha obtingut un valor de 12400 ppm. A partir de la següent 
classificació s’obté un resultat de contingut elevat en aigua salada: 
 

•  <1000 ppm            Aigua dolça. 
•  1000 ppm < X < 3000 ppm      Poca aigua salada. 
•  3000 ppm < X < 10000 ppm      Contingut moderat en aigua salada. 
•  10000 ppm < X < 35000 ppm      Contingut elevat en aigua salada. 
 

Aquest resultat indica una situació de transició, amb influència de la cunya salada marina. 
La classe específica d’exposició, relativa a l’agressivitat de l’aigua, és de Qa, tot i que per la 
proximitat  al  mar  de  l’estructura  projectada,  i  les  possibles  oscil∙lacions  de  la  cunya 
marina, es recomana que es tingui en compte una exposició de tipus Qb. 
 
 

3.5. Sismicitat 
 
A efectes d’aplicació de la Norma de Construcción Sismoresitente NCSE‐02, es donaran el 
paràmetres de l’acceleració sísmica bàsica corresponent a la zona estudiada, i el coeficient 
C,  depenent  a  les  característiques  geotècniques  del  terreny  on  es  realitzarà  la 
fonamentació.  
 
L’acceleració  sísmica  s’obté  del  Mapa  de  Perillositat  Sísmica  inclòs  en  la  esmentada 
Norma i que estableix per a cada punt del territori l’acceleració sísmica bàsica, AB.  

 
A la zona d’estudi, Vilanova i la Geltrú, s’estableix una acceleració sísmica bàsica de: 

 
AB = 0,04 g  (essent g el valor de la gravetat) 

 
 

Cal  indicar  que  l’aplicació  de  la  norma  resistent  no  és  obligatòria  en  el  cas  d’edificis 
d’importància normal quan l’acceleració sísmica de càlcul sigui inferior a 0,08 g. 

 
L’acceleració sísmica de càlcul, AC es defineix com el producte següent: 
 

AC = S * AB * ρ 
On  

 
AB és l’acceleració sísmica bàsica 

ρ és un coeficient adimensional de risc on el seu valor es dóna en funció de la vida 
de l’estructura en anys per la que es projecta l’estructura.  

 

Aquest paràmetre bé donat per: 
  Construccions d’importància normal ρ= 1,0 
  Construccions d’importància especial ρ= 1,3 

S coeficient d’amplificació del terreny. Es pren el valor: 

Per ρ* AB <0,1g    S=C/1,25 

Per 0,1g<ρ* AB<0,4g  S=C/1,25+0,33(ρ*AB/g‐0,1)(1‐C/1,25) 

Per 0,4g<ρ* AB   S=1,0 
C:  Coeficient  del  terreny.  Aquest  coeficient  depèn  de  les  característiques 
geotècniques del terreny on es realitza la fonamentació. 
 

Per obtenir el coeficient C de càlcul es determinaran els espessors de cada un dels tipus 
de terrenys, existents els 30 primers metres sota la superfície, i s’adoptarà el valor de la 
mitjana ponderada. 
 
A  cada  un  dels  nivells  establerts  se’ls  associa  el  següent  tipus de  terreny  i  el  següents 
coeficients, que queden recollits en la següent taula: 

 

Nivell  Tipus de terreny  Gruix  Coef. C 

1  Tipus IV 
0.8 m a 4.5 m 

Mitja de 2.35 m 
2.0 

2 (tram 1)  Tipus IV 
2.0 m a 9.5 m 

Mitja 5.00 m* 
2.0 

2 (tram 2)  Tipus III 
0.4 m a 6.8 m 

Mitja 3.50 m** 
1.6 

3***  Tipus III  2.0 m  1.6 

 
*La mitja donada és per gruix de cada intercalació detectada. El conjunt de totes les intercalacions mesurades en 
un mateix sondeig té una mitja de 9.35 m. 
**La mitja donada és per gruix de cada intercalació detectada. El conjunt de totes les intercalacions mesurades en 
un mateix sondeig té una mitja de 6.60 m. 
***Al nivell 3 se li associa un gruix de l’ordre de desenes de metres de metres. 
 

El projectista o en el seu cas el promotor haurà d’establir l’ús de l’estructura al llarg de la 
seva vida útil, a fi d’establir la classificació dins el grup corresponent, d’acord amb el que 
s’estableix a la “Norma de Construcción Sismoresitente NCSE‐02”. 
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4.  DESCRIPCIÓ GEOLÒGICO‐GEOTÈCNICA DELS MATERIALS 

 
En base a  les observacions de camp realitzades a  la zona de  les mostres recuperades en 
els sondeigs a rotació s’han diferenciat els següents nivells: 

 
Nivells de Quaternari 

 Nivell 1: Rebliment antròpic (Quaternari actual) 

 Nivell 2: Argiles i graves (Quaternari, terrassa fluvial) 

o Tram 1: Argiles, llims i sorres molt fines amb graves disperses (Quaternari) 

o Tram 2: Argiles i graves carbonatades (Quaternari)  

 

Nivell de substrat 

 Nivell 3: Argila vermella i conglomerats (Miocè) 

 
4.1.  Nivell 1: Rebliment antròpic (Quaternari actual) 
 
Descripció litològica  

 
Aquest nivell es caracteritza per rebliments formats per argiles sorrenques amb graves  i 
fragments ceràmics, de tonalitat marró a marró  fosc. També s’inclouen en aquest nivell 
els trams inicials pavimentats.  
 
Es tracta d’un nivell força heterogeni, amb una potència variable detectada en els assaigs, 
de 0.8 a 4.5 metres.  
 
Segons els resultats dels assaigs de laboratori, es tracta d’uns materials formats per: 

 
 6.00 % de graves mitges i fines. 
 17.43 % de sorres heteromètriques a fines. 
 76.57 % de fins. 
 

Es  tracta de materials amb un  límit  líquid mig de 26.8,  i un  índex de plasticitat de 10.4, 
segons  la  taula U.S.C.S.  es  classifiquen  com  a CL‐ML  (argiles  i  llims  inorgànics de baixa 
plasticitat). 
 

Aquests materials presenten una densitat  aparent de 1.99  g/cm3, una densitat  seca de 
1.71 g/cm3, amb una humitat de 17.05 %. 
 
Localització 
 
Aquest nivell s’ha detectat en  tots els assaigs  realitzats a  la zona. La seva distribució és 
força heterogènia pel que fa a la seva potència. Aquests materials es considera que es van 
usar principalment, per al terraplenat dels trasdós dels murs de la canalització del Torrent 
de la Pastera. 
 

 
Profunditat 

d’aparició*  
Finalització nivell 

    Profunditat 

d’aparició*  
Finalització nivell 

S‐1  0.0 m  0.80 m    P‐1  0.0 m  2.80 m 

S‐2  0.0 m  1.00 m    P‐2  0.0 m  2.80 m 

S‐3  0.0 m  4.50 m    P‐3  0.0 m  2.40 m 

S‐4  0.0 m  4.30 m    P‐4  0.0 m  2.20 m 

S‐5  0.0 m  2.00 m    P‐5  0.0 m  2.60 m 

S‐6  0.0 m  1.50 m    P‐6  0.0 m  2.40 m 

S‐7  0.0 m  3.00 m    P‐7  0.0 m  2.20 m 

S‐8  0.0 m  1.80 m         

*Profunditats definides respecte l’inici dels sondeigs. 

 

Resistència 
 
Des del punt de vista geomecànic, són materials de comportament granular. En el registre 
dels penetròmetres dinàmics  (DPSH)  s’ha obtingut un valor mig de Nb=7. En els assaigs 
SPT  i  MI  realitzats  en  els  sondeigs  s’obté  un  promig  d’N30/15=9.  Se’ls  associa  una 
compacitat fluixa. 
 
Aquest  nivell  s’ha  assajat  al  laboratori  per  tal  d’obtenir‐ne  valors  de  resistència  i 
deformabilitat. S’han realitzat assaigs de talls directes, tipus (UU), amb un resultat mig de 
0.59 kg/cm2 pel que fa a la cohesió, i un angle de fregament mig de 26.3°. 
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Resum de les dades 
 
S’han  enviat  dues  mostres  d’aquests  materials  al  laboratori.  Les  característiques 
geotècniques obtingudes d’aquesta unitat es presenten a la taula següent: 
 

CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES 

Ø   2 mm  6.00 % 

2 mm > Ø > 0.08 mm  17.43 % Granulometria 

Ø   0.08 mm  76.57 % 

WL  26.8 

WP  16.4 
Límits 

d’Atterberg 

IP  10.4 

Tipus  UU 

Φ (º)  26.3 Tall directe 

Cu (kg/cm
2)  0.59 

Densitat aparent (g/cm3)  1.99 

Densitat seca (g/cm3)  1.71 

Humitat (%)  17.05 

U.S.C.S.  CL‐ML  

 

 

4.2.  Nivell 2: Argiles i graves (Quaternari, terrassa fluvial) 

 
Descripció litològica  

 
Aquesta unitat està formada per una alternança de capes argiloses i llentions de graves. 
Es  tracta  d’un  nivell  que  es  defineix  en  dos  trams,  diferenciats  a  partir  de  la  seva 
granulometria, i principalment per la seva resistència geomecànica. Ambdós trams que es 
descriuen, tenen  la mateixa naturalesa, però s’han dipositat amb règims  fluvials d’alta o 
baixa energia que diferencien granulomètricament la mostra.  
 
El nivell,  en  general, presenta una potència mitja  aproximada de 15  a 20 metres,  amb 
alternances de trams de granulometria  fina, amb una potència mitja de 9.3 metres,  i de 
trams formats per llentions d’argiles i graves carbonatades amb una potència mitja de 6.6 
metres.  Les  capes  individualitzades que  s’alternen  tenen potències mitges de 3.5  a 5.0 
metres. 

A continuació s’exposen les dades per a cada tram diferenciat. 
 
4.2.1.  Tram 1: Argiles, llims i sorres molt fines amb graves disperses (Quaternari) 
 
Descripció litològica  

 
Aquest tram està format per argiles  llimoses amb sorres  i  indicis de graves, de tonalitat 
marró a marró clar. Aquest tram s’interpreta com a material quaternari fluvial, sedimentat 
en règim de baixa a mitja energia. S’han descrit a partir dels materials recuperats en els 
sondeigs a rotació amb bateria continua. 
 
Aquests materials es detecten inicialment per sota dels materials del primer nivell descrit, 
amb una potència mitja de 5.00 metres, i torna a detectar‐se per sota de capes de graves 
presents a més profunditat.  
 
Segons els resultats dels assaigs de laboratori, es tracta d’uns materials formats per: 

 
 6.1 % de graves fines i mitges. 
 13.6 % de sorres heteromètriques. 
 80.3 % de fins. 
 

Es  tracta de materials amb un  límit  líquid mig de 25.5, un  índex de plasticitat de 10.2  i 
segons  la  taula U.S.C.S.  es  classifiquen  com  a CL‐ML  (argiles  i  llims  inorgànics de baixa 
plasticitat). 
 
Aquests materials presenten una densitat  aparent de 2.02  g/cm3, una densitat  seca de 
1.70 g/cm3, amb una humitat de 18.53 %. 
 
Localització 
 
Aquest nivell s’ha detectat alternant‐se amb el tram 2 del mateix nivell. Generalment es 
detecta per sota dels materials del primer nivell. Per sota de la capa de graves es torna a 
detectar  aquest  tram  més  argilós.  En  el  següent  quadre  s’exposen  les  dues  capes 
principals detectades d’aquest material. 
 

 
Profunditats 

d’aparició*  
Finalització nivell 

    Profunditat 

d’aparició*  
Finalització nivell 

S‐1 
0.80 m 

8.20 m 

6.00 m 

10.70 m 

 
P‐1  2.80 m  8.40 m 
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S‐2  1.00 m  7.80 m 
 

P‐2 
2.80 m 

10.40 m 

7.20 m 

15.20 m 

S‐3 

4.50 m 

11.40 m 

19.80 m 

8.60  m 

17.50 m 

21.80 m 

 

P‐3  2.40 m  7.80 m 

S‐4  4.30 m  7.50 m    P‐4  2.20 m  7.80 m 

S‐5 
2.00 m 

9.00 m 

6.60 m 

15.00 m 

 
P‐5  2.60 m  8.40 m 

S‐6 
1.50 m 

11.20 m 

6.80 m 

16.90 m 

 
P‐6  2.40 m  6.80 m 

S‐7 
3.00 m 

15.40 m 

12.50 m 

18.40 m 

 
P‐7  2.20 m  10.20 m 

S‐8 
1.80 m 

10.70 m 

8.40 m 

15.00 m 

 
     

*Profunditats definides respecte l’inici dels sondeigs. 

 

Resistència 
 
Des del punt de vista geomecànic, aquest material presenta una consistència molt tova a 
tova.  En  el  registre dels penetròmetres dinàmics  (DPSH)  s’ha obtingut un  valor mig de 
Nb=5 (cal  indicar que el valor de  la resistència per capes argiloses detectades per sota de 
les graves ha  resultat més elevat, de  fins a Nb=12). Dels assaigs SPT  i MI realitzats en el 
transcurs dels sondeigs a rotació realitzats, s’obté un valor mig de resistència d’N30/15=7.  
 
Aquest  tram  s’ha  assajat  al  laboratori  per  tal  d’obtenir‐ne  valors  de  resistència  i 
deformabilitat. S’han realitzat assaigs de talls directes, tipus  (UU), amb un resultat mitjà 
de 0.15 kg/cm2 pel que  fa a  la cohesió  ,  i un angle de  fregament mig de 18.1° en valors 
totals. També s’han realitzat assaigs de tall directe, del tipus (CD) on s’ha obtingut un valor 
de la cohesió efectiva de 0.51 kg/cm2 i un angle de fregament efectiu de 31.3°. Finalment 
s’han  realitzat  assaigs  de  compressió  uniaxial,  dels  que  s’ha  obtingut  un  valor  de 
resistència mig de 4.80 kg/cm2, amb una deformació mitja del 9.50%. 
 
 
Resum de les dades 
 
S’han  enviat  vàries  mostres  d’aquests  materials  al  laboratori.  Les  característiques 
geotècniques obtingudes d’aquesta unitat es presenten a la taula següent: 
 

 

 

CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES 

  Valors extrems  Valor mig 

Ø   2 mm  0.0‐23.9 %  6.10 % 

2 mm > Ø > 0.08 mm  1.60‐36.1 %  13.6 % Granulometria 

Ø   0.08 mm  53.1‐98.4  80.3 % 

WL  19.2‐31.1  25.5 

WP  13.0‐17.3  15.3 
Límits 

d’Atterberg 
IP  6.2‐14.6  10.2 

Tipus  CD  CD 

Φ’ (°)  31.3  31.3 Tall directe 

C’  (kg/cm
2)  0.10‐0.92  0.51 

Tipus  UU  UU 

Φ (°)  14.9‐21.3  18.1 Tall directe 

Cu (kg/cm
2)  0.03‐0.27  0.15 

Resistència (kg/cm2)  1.64‐7.10  4.80 Compressió 
uniaxial  Deformació (%)  1.66‐15.2  9.50 

Densitat aparent (g/cm3)  1.83‐2.09  2.02 

Densitat seca (g/cm3)  1.64‐1.79  1.70 

Humitat (%)  10.42‐25.4  18.53 

U.S.C.S.  CL‐ML  CL‐ML 

 

Cal  indicar  que  els  valors  extrems  obtinguts  per  aquests materials,  difereixen  bastant 
entre sí. En el quadre de mitges es donen valors obtinguts a partir de  la mitja aritmètica 
dels paràmetres que han resultat als assaigs de laboratori, però a l’hora de fer els càlculs 
s’ha tingut en compte  la presència de valors mínims molt petits, pel que fa a cohesió no 
drenada  i  no  consolidada,  així  com  a  la  resistència,  amb  valors  massa  elevats  de  la 
deformació dels materials.  
 
A  partir  dels  resultats  obtinguts  dels  límits  d’Atterberg,  i  les  humitats  dels  materials 
s’observa com, en  la majoria dels casos, el nivell d’humitat sobrepassa el valor del  límit 
plàstic dels materials, indicant un comportament plàstic dels mateixos, amb deformacions 
que no retornen als estadis inicials. 
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4.2.2.  Tram 2: Argiles i graves carbonatades (Quaternari) 
 

Descripció litològica 

 
Aquesta unitat està  formada per argiles amb graves carbonatades, de color marró clar. 
Aquest  tram  presenta  indicis  de  carbonatació. No  es  considera  prou  carbonatat  per  a 
determinar  que  el  tram  té  intercreixement  de  crostes.  Els materials  d’aquest  tram  es 
recuperen força molls. Les graves principalment són carbonatades,  
 
S’interpreten  com a materials quaternaris  fluvials,  sedimentats en  règim d’alta energia. 
S’han descrit a partir dels materials extrets en el sondeig a rotació amb bateria continua. 
Es presenten alternant‐se amb els materials del primer  tram, amb potències mitges de 
capes individuals de 3.5 metres. 
Segons els resultats dels assaigs de laboratori, es tracta d’uns materials formats per: 
 

 16.2 % de graves fines i mitges principalment. 
 31.6 % de sorres principalment mitges. 
 52.2 % de fins. 
 

Presenten un límit líquid de 29.4 i un Índex de Plasticitat de 14.0 i segons la taula U.S.C.S. 
es  classifiquen  com  a  CL‐SP‐SM  (Argiles  de  plasticitat  baixa  o  sorres  llimoses  mal 
graduades).  Aquests  materials  presenten  una  densitat  aparent  de  2.16  g/cm3,  una 
densitat seca de 1.85 g/cm3, amb una humitat de 16.54 %. 
 
Localització 
 
Els materials d’aquest  tram es presenten per  sota d’una primera  capa de materials del 
primer tram argilós descrit. Aquest tram té una morfologia que tendeix a lenticular, molt 
laxa,  i  amb  una  distribució  força  heterogènia.  En  el  present  quadre  es  presenten  les 
profunditats de detecció d’aquest material. 
 

 
Profunditat 

d’aparició*  
Finalització nivell 

    Profunditat 

d’aparició*  
Finalització nivell 

S‐1 
6.00 m 

10.70 m 

8.20 m 

16.00 m** 

 
P‐1  8.40 m  9.11 m** 

S‐2  7.80 m  14.50 m 
 

P‐2 
7.20 m 

15.20 m 

10.40 m 

15.98 m** 

S‐3 
8.60  m 

17.50 m 

11.40 m 

19.80 m 

 
P‐3  7.80 m   8.90 m** 

21.80 m  22.00 m** 

S‐4  7.50 m  13.80 m    P‐4  7.80 m  8.48 m** 

S‐5 
6.60 m 

15.00 m 

9.00 m 

18.00 m** 

 
P‐5  8.40 m  9.54 m** 

S‐6 
6.80 m 

16.90 m 

11.20 m 

21.00 m** 

 
P‐6  6.80 m  7.67 m** 

S‐7 
12.50 m 

18.40 m 

15.40 m 

21.00 m** 

 
P‐7  10.20 m  11.50 m** 

S‐8 
8.40 m 

15.00 m 

10.70 m 

20.00 m** 

 
     

Profunditats definides respecte l’inici dels sondeigs 

** Finalització de l’assaig 

 
Resistència 
 
Des del punt de vista geomecànic, aquest material presenta una consistència molt tova a 
tova.  En  el  registre dels penetròmetres dinàmics  (DPSH)  s’ha obtingut un  valor mig de 
Nb=38 a Rebuig. Dels assaigs  SPT  i MI  realitzats en el  transcurs dels  sondeigs a  rotació 
realitzats, s’obté un valor mig de resistència d’N30/15=30 a Rebuig.  
 
Aquest  tram  s’ha  assajat  al  laboratori  per  tal  d’obtenir‐ne  valors  de  resistència  i 
deformabilitat. S’ha realitzat un assaigs de tall directe, tipus (CD), amb un resultat de 0.93 
kg/cm2 pel que fa a  la cohesió efectiva,  i un angle de fregament efectiu de 32.8°. També 
s’han  realitzat  assaigs  de  compressió  uniaxial,  dels  que  s’ha  obtingut  un  valor  de 
resistència de 8.17 kg/cm2, amb una deformació del 13.57%. 
 
 
Resum de les dades 
 
S’han  enviat  diverses  mostres  d’aquesta  unitat  al  laboratori.  Les  característiques 
geotècniques obtingudes d’aquesta unitat es presenten a la taula següent: 

 
CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES 

  Valors extrems  Valor mig 

Ø   2 mm  4.50‐33.3 %  16.2 % 

2 mm > Ø > 0.08 mm  9.6–57.8 %  31.6 % Granulometria 

Ø   0.08 mm  8.9‐79.6 %  52.2 % 
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WL  No Plàstic (NP) ‐36.9  29.4 

WP  (NP)‐17.1  15.35 
Límits 

d’Atterberg 
IP  (NP)‐19.8  14.05 

Tipus  CD  CD 

Φ (º)  32.8  32.8 Tall directe 

Cu (kg/cm
2)  0.93  0.93 

Resistència (kg/cm2)  8.17  8.17 Compressió 

simple  Deformació (%)  13.57  13.57 

Densitat aparent (g/cm3)  2.16  2.16 

Densitat seca (g/cm3)  1.85  1.85 

Humitat (%)  16.54  16.54 

U.S.C.S.  CL‐SP‐SM  CL‐SP‐SM 

 

 

4.3.  Nivell 3: Argila vermella i conglomerats (Miocè) 

 
Descripció litològica  

 
Aquest nivell està format per argila vermella amb graves. Es tracta d’un material cohesiu, 
de  consistència  ferma  a  dura,  amb  presència  de  graves  disperses  i  alguna  capa 
conglomeràtica  intercalada.  Aquest  nivell  s’interpreta  com  a materials  al∙luvials  d’edat 
Miocè superior formant paleorrelleus per sota de les capes de material quaternari. 
 
Es  descriuen  a  partir  de  les  mostres  extretes  en  els  sondeigs  a  rotació  amb  bateria 
continua  i de  l’estudi de  la geologia regional extreta dels plànols geològics realitzats per 
l’IGME 1:50000.  
 
Aquest  nivell  coincideix  amb  la  finalització  dels  assaigs  en  els  que  s’ha  detectat,  i  la 
potència màxima detectada ha estat només de 2.2 metres, tot i que a partir de la geologia 
regional se li poden associar potències de l’ordre de desenes de metres. 
 
Localització 
 
Aquests materials  només  s’han  detectat  en  dos  dels  assaigs  realitzats  a  la  zona.  En  el 
següent quadre s’exposen les profunditats a les quals s’ha observat:  

 

 

  Profunditat d’aparició*  Finalització unitat

S‐2  14.50 m  16.00 m 

S‐4  13.80 m  16.00 m 

*Profunditats definides respecte l’inici dels sondeigs. 

 
Resistència 
 
Des  del  punt  de  vista  geomecànic,  són materials  de  consistència  ferma  a  dura.  En  els 
assaigs SPT realitzats en els sondeigs s’obté un promig d’N30=20 a Rebuig. Cap dels assaigs 
de penetració dinàmica intercepta aquest nivell, i no s’obtenen valors de resistència Nb. 
 
 
4.6.  Agressivitat del medi 
 
S’han assajat mostres dels materials del primer nivell i del primer tram del segon nivell, a 
diferents punts, per sobre de la cota del nivell freàtic, amb l’objectiu de determinar el seu 
grau  d’agressivitat  al  formigó  (segons  EHE4‐08).  El  resultat  obtingut  per  a  cada mostra 
s’exposa en el següent quadre: 
 

Mostra  Sondeig 
Profunditat 
mostra (m) 

Nivell 
Sulfats, SO4

2‐ 
(mg/kg) 

Acidesa 
Baumann‐

Gully (ml/kg) 
Valoració 

MI‐1  S‐3  de 2.0 a 2.6  Nivell 1  475.10  12.0  NO AGRESSIU 

MI‐1  S‐8  de 2.0 a 2.6  Nivell 2 (Tram 1)  288.7  14.0  NO AGRESSIU 

 
 

                                                        
4 Segons el Real decreto 1247/2008, de 18 de juliol, publicat al B.O.E. amb data 22/08/08. 
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ESTRUCTURES I RECOMANACIONS 
 
5.1.  Introducció 
 
En aquest apartat es presenta una anàlisi de  les estructures previstes en  relació al  seu 
emplaçament  geològic  i  una  relació  del  tipus  de  fonamentació  recomanada.  Les 
estructures previstes en aquest projecte són pantalles. 

 
Per  determinar  la  cota  de  fonamentació  s’han  utilitzat  les  dades  obtingudes  de  la 
investigació  realitzada,  principalment  sondeigs,  penetròmetres  dinàmics,  cartografia 
geològica, els perfils litològics i assaigs de laboratori. 

 
A partir d’aquestes dades  s’ha  zonificat  tota  la  zona d’estudi,  segons  cotes de detecció 
dels trams del segon nivell i principalment pel gruix del 2on tram del 2on nivell format per 
graves amb matriu sorrenco argilosa. La zonificació separa diferents sectors en els quals es 
donen diferents recomanacions a la fonamentació. 
 
Donada l’heterogeneïtat dels materials del subsòl, s’han diferenciat dos sectors segons les 
condicions del subsòl per sota la cota prevista de fonamentació. 
 
La zona 1 s’extén desde el sondeig S‐2 a S4. Per sota la cota de fonamentació els materials 
del 2on tram del 2on nivell presenten un gruix continu, assegurant una capacitat portant 
elevada. 
 
La  zona  2  compren  la  resta  de  la  zona  d’estudi.  En  general,  per  sota  la  cota  de 
fonamentació es detecten els materials del 2on  tram del 2on nivell, amb un gruix entre 
2.2 m  i 4.4 m. Per sota aquests materials, es detecta una noca  intercalació de materials 
del 1er tram del 2on nivell  i presenten una resistència molt menor que el tram anterior. 
Aquesta  alternança  implica  una  disminució  considerable  de  la  resistència  del  terreny 
respecta la zona 1. 
 
 
5.2.  Pantalles 
 
El projecte preveu l’execució d’elements pantalla a ambdós marges de la riera Pastera, al 
llarg del tram estudiat. 
 
Pel càlcul de les pantalles s’han utilitzat les taules exposades en la normativa NTE‐CPI. 
 

Segons  indicacions  del  projecte,  inicialment  es  preveu  encastar  els  elements  pantalla 
aproximadament a partir de  la cota  ‐2.0 m.s.n.m. En base a aquesta  informació  i segons 
les dades obtingudes en els sondeigs, s’han considerat uns elements pantalla encastats en 
els  materials  del  segon  tram  del  segon  nivell.  Per  tant,  durant  l’execució  de  la 
fonamentació caldrà verificar que s’assoleixen en tot moment aquests materials. 
 
De cara als càlculs s’han tingut en compte  les següents consideracions en els nivells que 
intervindran en la fonamentació: 
 

 Els materials del 1er tram del 2on nivell, detectats per sota la cota de fonamentació, 
estan formats per argiles amb indicis de sorra. Presenten un comportament cohesiu 
i se’ls associa una consistència mitja, amb una resistència a compressió simple=4.0 
kg/cm2 amb una deformació=2%.  

 
 Els  materials  del  2on  tram  del  2on  nivell  estan  formats  per  argiles  i  graves 
carbonatades. S’ha considerat com una material de comportament granular, i se’ls 
associa una compacitat mitja a densa, amb un promig d’N30=30.  

 
De cara als càlculs s’ha modelitzat una  fonamentació mitjançant pantalles amb un gruix 
E=50 cm, considerant un ecastament de 1.0 m en els materials granulars del 2on tram del 
2on nivell. 
 
 

5.2.1.  Resistència per punta 
 
Zona 1 (Sondeig 2‐4) 
 
Aquest  sector  presenta  una  geologia més  homogènia.  Els materials  del  2on  tram  del     
2on  nivell  presenten  un  bon  desenvolupament  vertical  per  sota  de  la  cota  de 
fonamentació, de manera que l’encastament de les pantalles interaccionarà tan sols amb 
aquest nivell.  
 
El model realitzat en el càlcul considera un encastament dels elements pantalla de 1.0 m 
en els materials del 2on  tram del 2on nivell, el qual presenta en aquest sector un gruix 
continu.  
 
En aquest cas s’ha obtingut el següent valor de resistència. Aquest valor no està afectat 
per cap factor de seguretat: 
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Ample de 
pantalla, E (cm) 

Resistència punta Rp (t/m) 

50  117.8 

 
Zona 2 (la resta) 
 
Aquest sector presenta una geologia heterogènia. Com s’ha comentat anteriorment, a  la 
cota de fonamentació prevista s’han detectat generalment els materials del 2on tram del 
2on nivell, amb un gruix promig de 3.0 m. Per sota aquest tram apareixen novament els 
materials del 1er tram del 2on nivell, amb una resistència més baixa.  
 
El model realitzat en el càlcul considera un encastament dels elements pantalla de 1.0 m 
en els materials del 2on  tram del 2on nivell. És a dir,  s’ha  considerat  la presència d’un 
material  cohesiu  (1er  tram del 2on nivell), per  sota  el nivell d’encastament,  considerat 
com a material granular (2on tram del 2on nivell). 
 
Tenint en compte aquest model, s’ha obtingut els següent valor de resistència per punta. 
Aquest valor no està afectat per cap factor de seguretat: 

 

Ample de 
pantalla, E (cm) 

Resistència punta Rp (t/m) 

50  64.5 

 
 

5.2.2.  Resistència unitària per fust 
 
En  la següent  taula s’exposen els valors de  resistència unitària per  fust de cada un dels 
nivells que  interaccionaran amb  les pantalles. Aquests valors no estan afectats per  cap 
factor de seguretat: 
 

 

Nivell  Resistència unitària per fuste RF (t/m
2) 

Nivell 1  6.0 

Tram 1  6.0 Nivell 
2   Tram 2  17.0 

Els valors de resistència per fuste es refereixen a els dues cares de la pantalla. 
 

 

Observacions: 
 

 S’ha detectat presència de nivell freàtic (veure apartat 3.4.1.). En aquest aspecte cal 
destacar que el nivell piezomètric s’ha detectat a una cota superior que el freàtic. 
Aquest  fet  es  deu  a  l’existència  d’un  aqüífer  semiconfinat,  associat  als materials 
granulars del segon tram del segon nivell. 

 En alguns sectors els materials del 2on tram del 2on nivell presenten una resistència 
molt elevada. Aquest  fet es pot deure a  l’existència d’un procés de  carbonatació 
dels materials i caldrà tenir‐ho en compte de cara a l’excavació de les pantalles. 

 Els valors de  resistència exposats en  les  taules anteriors no estan sotmesos a cap 
factor de seguretat. 

 No  obstant  les  dades  exposades,  la  definició  final  de  l’operació  de  les  pantalles 
haurà de ser calculada per l’empresa especialitzada que l’hagi d’executar, en funció 
de l’estat de les càrregues de l’estructura projectada. 

 
En cas que  la resistència general del terreny sigui molt desfavorable de cara a  l’execució 
dels  elements  pantalla,  es  pot  plantejar  la  possibilitar  d’aplicar  algun  procediment  de 
millora del terreny per poder dur a terme la fonamentció prevista. 
 
 
5.3.  Excavabilitat 
 

La dificultat en l’excavació dels materials detectats a la zona d’estudi ve condicionada per 
la  presència  dels materials  del  segon  tram  del  segon  nivell,  així  com  el  seu  grau  de 
carbonatació. Puntualment es poden presentar problemes per a l’excavació dels materials 
d’aquest tram. 
 
L’excavació dels materials del primer nivell, així com la dels materials del primer tram del 
segon nivell, no presentarà problemes des del punt de vista geomecànic, podent‐se usar 
maquinària convencional per a l’excavació.  
 
Cal tenir present que l’excavació es realitzarà en part, per sota de la cota del nivell freàtic. 
Això  condicionarà  l’estabilitat  de  les  parets  de  l’excavació.  L’empresa  encarregada  de 
l’execució dels elements pantalla calcularà, a partir dels paràmetres geotècnics de cada 
nivell, donats a l’apartat 6.1 del present estudi, la necessitat de l’ús de llots per a facilitar 
l’excavació de les parets de les pantalles. 
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6  CONCLUSIONS  
 
6.1.  Unitats geològiques i paràmetres geotècnics 

 
En  base  a  la  informació  procedent  de  la  cartografia  geològica  publicada  de  la  zona 
d’estudi,  les  observacions  de  camp  realitzades  a  la  zona  pel  geòleg,  les  mostres 
recuperades  en  els  sondeigs  realitzats  i  els  resultats  dels  assaigs  de  laboratori  s’han 
establert tres nivells geològics‐geotècnics diferenciats: 
 

Nivell  1:  Rebliment  antròpic  (Quaternari  actual):  Aquesta  unitat  es  caracteritza  per 
rebliments formats per argiles amb sorres, graves i restes antròpiques, de tonalitat marró 
fosc. També s’inclouen zones pavimentades. El seu gruix és de 0.8 m a 4.5 m. 

 

Nivell 2: Argiles  i graves  (Quaternari terrassa  fluvial): Aquest nivell està  format per dos 
tipus  de  materials  diferenciats  en  dos  trams,  a  partir  de  la  seva  granulometria  i 
principalment per la seva resistència geomecànica. La potència general de tot el nivell és 
de 15 a 20 metres, i en molts casos arriba fins a la cota de finalització dels assaigs.  

Tram 1; Aquest tram està format per argiles, amb sorres  i graves disperses. És un 
material  cohesiu,  de  consistència  tova  a molt  tova.  Tenen  una  potència mitja  de  5.0 
metres, i s’intercala amb els materials del segon tram del mateix nivell. 

Tram 2; Aquests materials estan dominats per argiles i graves carbonatades. Són de 
color marró clar i presenten indicis de carbonatació. Tenen una compacitat mitja a densa, 
i una potència de 3.50 metres, intercalant‐se amb els materials del primer tram del segon 
nivell. 

 
Nivell  3: Argiles  vermelles  i  conglomerats  (Miocè  superior): Aquest  nivell  està  format 
principalment per argiles vermelles de consistència ferma a dura, amb alguna intercalació 
conglomeràtica. Es  tracta del substrat miocè, que  forma un paleorelleu, del qual només 
s’han  detectat  potències  de  2  metres  en  dos  dels  sondeigs  realitzats.  A  partir  de  la 
geologia regional s’estimen potències de l’ordre de desenes de metres.  
 
Els paràmetres geotècnics representatius de cada nivell i a partir dels quals s’han realitzat 
els càlculs, s’exposen a continuació: 

 

 

 

 

Nivell  Material  N 
Cu (Kg/cm

2) 
C’ (Kg/cm2)** 

fu (°) 
f’ (°) 

gn (g/cm
3) 

Mòdul 
elàstic E’ 
(kg/cm2) 

Nivell 1 
Reompliment 
antròpic (argila 

amb sorra i grava) 
9  0.59  26.3  1.99  220 

Tram 
1 

Argila amb sorra 
(Quaternari 

terrassa fluvial) 
7 

0.15 
0.51 

18.1 
31.3 

2.02  80 

Nivell 
2 

Tram 
2 

Argila amb grava 
carbonatada 
(Quaternari 

terrassa fluvial) 

30  0.93  32.8  2.16  500 

Nivell 3 
Argila vermella 
(Substrat Miocè) 

R  1.00  30.0  2.20  >1000 

*Valors estimats a partir de les relacions que s’estableixen al llibre “Ingeniería Geológica” coordinat per Luis I. González de Vallejo. 
** Els valors de cohesió i angle de fregament efectius fan referència als paràmetres a llarg termini dels materials. 
 

Coef. empenta 
activa (Ka)* 

Coef. empenta 
passiva (Kp)* 

Coef. empenta en 
repòs (Ka)* 

Nivell  Material 
Curt 

termini 
Llarg 

termini 
Curt 

termini 
Llarg 

termini 
Curt 

termini 
Llarg 

termini 

Nivell 1 
Reompliment antròpic 

(argila amb sorra i grava) 
0.38  ‐‐  2.59  ‐‐  0.55  ‐‐ 

tram 
1 

Argila amb sorra i grava 
(Quaternari terrassa fluvial) 

0.52  0.31  1.90  3.16  0.68  0.48 
Nivell 
2   Tram 

2 
Argila i grava carbonatada 
(Quaternari terrassa fluvial) 

‐‐  0.29  ‐‐  3.36  ‐‐  0.46 

Nivell 3 
Argila vermella 
(Substrat Miocè) 

0.33  ‐‐  3.0  ‐‐  0.5  ‐‐ 
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6.2.  Pantalles 
 
De cara al disseny de les pantalles previstes en el projecte, encastades en els materials del 
segon tram del segon nivell es podran adoptar els següents paràmetres:  
 
Zona 1 (sondeigs 2‐4): 
 

Resistència unitària per punta, P(kg/cm2) 
Encastament 

Unitat D 

2E  22.0 

4E  39.2 

6E  59.4 

8E  77.3 

 
Zona 2 (la resta) 

 

Encastament  Resistència unitària en punta Rp (kg/cm
2) 

2 E  11.8 

4 E  20.45 

6 E  30.55 
             E=ample de pantalla 

 

Unitat 

Resistència unitària 

per fust, F 

(kg/cm2) 

B  0.37 

C  0.56 

D  1.0 

E  1.0 

 

Observacions: 
 

 Els valors de resistència exposats en la taula anterior no estan sotmesos a cap factor 
de seguretat. 

6.3  Hidrologia i agressivitat 
 

Durant  la perforació dels sondeigs s’ha detectat presència de nivell freàtic, en el següent 
quadre s’exposen els nivells detectats durant l’execució dels treballs de camp.  
 

Nivells 
Piezòmetre  Nivell associat  Aqüífer associat 

Nivell freàtic  Nivell piezomètric 

S‐1  Nivell 2  Mio‐quaternari  4.10 m  2.20 m 

S‐2  Nivell 2  Mio‐quaternari  5.20 m  ‐‐ 

S‐3*  Nivell 2  Mio‐quaternari  ‐‐  5.20 m 

S‐4*  Nivell 2  Mio‐quaternari  6.50 m  4.60 m 

S‐5*  Nivell 2  Mio‐quaternari  5.50 m  4.00 m 

S‐6  Nivell 2  Mio‐quaternari  5.00 m  ‐‐ 

S‐7  Nivell 2  Mio‐quaternari  3.00 m  ‐‐ 

S‐8  Nivell 2  Mio‐quaternari  5.10 m  ‐‐ 

 
En  els  sondeigs  S‐3,  S‐4  i  S‐5,  s’ha  instal∙lat  tub piezomètric  ranurat,  amb  l’objectiu de 
poder  controlar posteriorment  l’evolució del nivell piezomètric.  Les mesures  realitzades 
s’exposen en l’apartat 3.4.1. 

 
Per altra banda,  s’han enviat mostres de  terreny  i aigua al  laboratori per determinar el 
grau d’agressivitat al  formigó. La classificació obtinguda s’exposa a continuació (per més 
detalls veure apartats 3.4.3 i 4.6): 
 

Nivell  Qualificació 

1er nivell  No agressiu 

2on nivell  No agressiu 

 

A‐1 (S‐3)  Grau d’agressivitat  DÈBIL 

 
Cal indicar que el grau de clorurs detectat a l’aigua assajada, indica que aquesta té un grau 
de salinitat elevat. 
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G3 D  T  S.L.  sol∙licita que  si  se detectessin  anomalies  respecte  les dades que  s’exposen 
durant  l’execució  de  l’obra,  agrairíem  que  ens  avisessin,  i  igualment  restem  a  la  seva 
disposició per qualsevol consulta i/o dubte que vulguin realitzar, al telèfon 93 697 87 35. 

 
 

 
Informe Geològic ‐ Geotècnic,  
Expedient Núm.: IB‐2076‐10 
 
 

Rubí, 31 de març de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jordi Augé Castany          Sílvia Albadalejo Garau 
Geòleg              Gerent 
Col. núm.: 6056          Col. núm.: 5251 
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ANNEX.2 Registre dels sondeigs a rotació i 

dels penetròmetres dinàmics 

 



0,83
Profunditat de 
penetròmetre

Colpeig 
DPSH

Colpeig NB
MESURA 
DE PAR N.F. Nivells

0 0 0
-0,2 0 0
-0,4 3 4
-0,6 2 2
-0,8 1 1
-1 2 2

-1,2 2 2
-1,4 4 5
-1,6 4 5
-1,8 4 5
-2 3 4

-2,2 2 2
-2,4 2 2
-2,6 2 2
-2,8 3 4
-3 2 2

-3,2 2 2
-3,4 1 1
-3,6 2 2
-3,8 6 7
-4 4 5

-4,2 2 2
-4,4 1 1
-4,6 3 4
-4,8 3 4
-5 4 5

-5,2 6 7
-5,4 5 6
-5,6 6 7
-5,8 8 10
-6 9 11

-6,2 10 12
-6,4 15 18
-6,6 7 8
-6,8 4 5
-7 4 5

-7,2 5 6
-7,4 7 8
-7,6 5 6
-7,8 5 6
-8 4 5

-8,2 6 7
-8,4 11 13
-8,6 17 20
-8,8 23 28
-9 45 54

-9,2 100 120
-9,4
-9,6
-9,8
-10

-10,2
-10,4
-10,6
-10,8
-11

-11,2
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           ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA:         P-1          cota inici: 5,13 m.
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Profunditat de 
penetròmetre

Colpeig 
DPSH

Colpeig NB
MESURA 
DE PAR N.F. Nivells

0 0 0
-0,2 0 0
-0,4 1 1
-0,6 2 2
-0,8 4 5
-1 11 13

-1,2 5 6
-1,4 3 4
-1,6 5 6
-1,8 7 8
-2 11 13

-2,2 12 14
-2,4 11 13
-2,6 12 14
-2,8 10 12
-3 4 5

-3,2 4 5
-3,4 4 5
-3,6 2 2
-3,8 3 4
-4 1 1

-4,2 2 2
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-4,8 1 1
-5 1 1

-5,2 1 1
-5,4 1 1
-5,6 1 1
-5,8 1 1
-6 1 1

-6,2 2 2
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-6,6 29 35
-6,8 40 48
-7 7 8

-7,2 5 6
-7,4 14 17
-7,6 17 20
-7,8 21 25
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-8,2 21 25
-8,4 18 22
-8,6 22 27
-8,8 14 17
-9 19 23
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-9,4 20 24
-9,6 20 24
-9,8 25 30
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-10,2 14 17
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-10,6 8 10
-10,8 8 10
-11 10 12
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-11,4 9 11
-11,6 8 10
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-12 9 11
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            2on Nivell tram 1 Y
            2on Nivell tram 2
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penetròmetre
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DE PAR N.F. Nivells
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Colpeig 
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Colpeig NB
MESURA 
DE PAR N.F. Nivells

0 0 0
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-5,2 2 2
-5,4 6 7
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-6 2 2

-6,2 1 1
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-7,4 8 10
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Profunditat de 
penetròmetre

Colpeig 
DPSH

Colpeig NB
MESURA 
DE PAR N.F. Nivells

0 0 0
-0,2 0 0
-0,4 2 2
-0,6 3 4
-0,8 2 2
-1 3 4

-1,2 2 2
-1,4 5 6
-1,6 10 12
-1,8 10 12
-2 13 16

-2,2 10 12
-2,4 6 7
-2,6 3 4
-2,8 3 4
-3 3 4

-3,2 4 5
-3,4 3 4
-3,6 4 5
-3,8 5 6
-4 4 5

-4,2 3 4
-4,4 2 2
-4,6 1 1
-4,8 1 1
-5 1 1

-5,2 1 1
-5,4 1 1
-5,6 1 1
-5,8 1 1
-6 10 12

-6,2 3 4
-6,4 3 4
-6,6 2 2
-6,8 2 2
-7 3 4

-7,2 5 6
-7,4 6 7
-7,6 5 6
-7,8 9 11
-8 23 28

-8,2 36 43
-8,4 72 87
-8,6 100 120
-8,8
-9

-9,2
-9,4
-9,6
-9,8
-10

-10,2
-10,4
-10,6
-10,8
-11

-11,2
-11,4
-11,6
-11,8
-12

1er Nivell X
            2on Nivell tram 1 Y
            2on Nivell tram 2

Rebuig a 8,48m

393886,15
4563978,32

Gràfica de l'assaig de penetració
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           ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA:         P-4          cota inici: 6,35 m.

    OBRA: Riera Pastera                                                                        POBLACIÓ: VILANOVA I LA GELTRÚ
    DATA: 23-02-2010                                                                             NÚMERO D´INFORME: IB-2076-10



0,83
Profunditat de 
penetròmetre

Colpeig 
DPSH

Colpeig NB
MESURA 
DE PAR N.F. Nivells

0 0 0
-0,2 0 0
-0,4 1 1
-0,6 1 1
-0,8 3 4
-1 3 4

-1,2 2 2
-1,4 2 2
-1,6 1 1
-1,8 3 4
-2 3 4

-2,2 4 5
-2,4 2 2
-2,6 2 2
-2,8 1 1
-3 3 4

-3,2 2 2
-3,4 4 5
-3,6 4 5
-3,8 5 6
-4 7 8

-4,2 5 6
-4,4 4 5
-4,6 5 6
-4,8 4 5
-5 5 6

-5,2 9 11
-5,4 6 7
-5,6 5 6
-5,8 6 7
-6 3 4

-6,2 9 11
-6,4 11 13
-6,6 4 5
-6,8 3 4
-7 3 4

-7,2 4 5
-7,4 3 4
-7,6 5 6
-7,8 5 6
-8 4 5

-8,2 3 4
-8,4 6 7
-8,6 18 22
-8,8 26 31
-9 30 36

-9,2 33 40
-9,4 34 41
-9,6 100 120
-9,8
-10

-10,2
-10,4
-10,6
-10,8
-11

-11,2
-11,4
-11,6
-11,8
-12

1er Nivell X
            2on Nivell tram 1 Y
            2on Nivell tram 2

Rebuig a 9,54m

394028,17
4563915,2

Gràfica de l'assaig de penetració

0

0

1

1
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           ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA:         P-5          cota inici: 5,03 m.

    OBRA: Riera Pastera                                                                        POBLACIÓ: VILANOVA I LA GELTRÚ
    DATA: 23-02-2010                                                                             NÚMERO D´INFORME: IB-2076-10

0,83
Profunditat de 
penetròmetre

Colpeig 
DPSH

Colpeig NB
MESURA 
DE PAR N.F. Nivells

0 0 0
-0,2 0 0
-0,4 5 6
-0,6 4 5
-0,8 6 7
-1 5 6

-1,2 3 4
-1,4 1 1
-1,6 16 19
-1,8 13 16
-2 17 20

-2,2 14 17
-2,4 19 23
-2,6 7 8
-2,8 3 4
-3 2 2

-3,2 2 2
-3,4 6 7
-3,6 3 4
-3,8 1 1
-4 2 2

-4,2 1 1
-4,4 1 1
-4,6 1 1
-4,8 1 1
-5 1 1

-5,2 1 1
-5,4 1 1
-5,6 1 1
-5,8 2 2
-6 1 1

-6,2 11 13
-6,4 17 20
-6,6 11 13
-6,8 10 12
-7 29 35

-7,2 56 67
-7,4 81 98
-7,6 100 120
-7,8
-8

-8,2
-8,4
-8,6
-8,8
-9

-9,2
-9,4
-9,6
-9,8
-10

-10,2
-10,4
-10,6
-10,8
-11

-11,2
-11,4
-11,6
-11,8
-12

1er Nivell X
            2on Nivell tram 1 Y
            2on Nivell tram 2

Rebuig a 7,67m

393765,75
4564002,66

Gràfica de l'assaig de penetració
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           ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA:         P-6          cota inici: 6,36 m.

    OBRA: Riera Pastera                                                                        POBLACIÓ: VILANOVA I LA GELTRÚ
    DATA: 23-02-2010                                                                             NÚMERO D´INFORME: IB-2076-10



0,83
Profunditat de 
penetròmetre

Colpeig 
DPSH

Colpeig NB
MESURA 
DE PAR N.F. Nivells

0 0 0
-0,2 0 0
-0,4 4 5
-0,6 5 6
-0,8 4 5
-1 5 6

-1,2 5 6
-1,4 11 13
-1,6 14 17
-1,8 12 14
-2 10 12

-2,2 11 13
-2,4 5 6
-2,6 6 7
-2,8 5 6
-3 4 5

-3,2 4 5
-3,4 5 6
-3,6 4 5
-3,8 3 4
-4 4 5

-4,2 2 2
-4,4 3 4
-4,6 1 1
-4,8 2 2
-5 3 4

-5,2 1 1
-5,4 2 2
-5,6 3 4
-5,8 4 5
-6 3 4

-6,2 4 5
-6,4 3 4
-6,6 6 7
-6,8 7 8
-7 5 6

-7,2 4 5
-7,4 5 6
-7,6 4 5
-7,8 4 5
-8 5 6

-8,2 4 5
-8,4 6 7
-8,6 8 10
-8,8 5 6
-9 7 8

-9,2 10 12
-9,4 11 13
-9,6 13 16
-9,8 12 14
-10 10 12

-10,2 13 16
-10,4 17 20
-10,6 19 23
-10,8 19 23
-11 23 28

-11,2 21 25
-11,4 20 24
-11,6 100 120
-11,8
-12

1er Nivell X
            2on Nivell tram 1 Y
            2on Nivell tram 2

Rebuig a 11,5m

393754,18
4564061,15

Gràfica de l'assaig de penetració
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           ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA:         P-7          cota inici: 7,29 m.

    OBRA: Riera Pastera                                                                        POBLACIÓ: VILANOVA I LA GELTRÚ
    DATA: 23-02-2010                                                                             NÚMERO D´INFORME: IB-2076-10
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ANNEX.3 Perfils geològics 
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ANNEX.4 Actes dels assaigs de laboratori 

 

 



GTL-1849/10

GTL-1850/10

Referència/es del laboratori:

Vilanova i la Geltrú

GTL-1851/10

GTL-1852/10

GTL-1853/10

Sòl

Situació:

Tipus de mostra/es:

GTL-1848/10

C/ Vallbona núm. 22   Els Omells de Na GaiaAdreça:

NIF:

Nom:

B25364589

INFORME DE RESULTATS D'ASSAIGS DE LABORATORI

Data d'expedició:

1435-GTL10

0001Codi client:

Número d'informe:

24/03/2010 Àmbit d'acreditació:
GTL     (en tramitació)

registre d'entrada:  0180E/5207/2009

GTL-1854/10

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1435-GTL10
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Les dades expressades en el present informe fan referència única i exclusivament als resultats obtinguts en els
assaigs realitzats en cadascuna de les mostres referenciades. El laboratori no es responabilitza de qualsevol
extrapolació o associació dels resultats obtinguts a altres mostres que no hagin estat degudament assajades.

DADES DEL CLIENT:

MATERIAL A ASSAJAR:

G3 Desenvolupament Territorial, SL
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Mostra:

Mostra:

Adreça:

NIF:

Nom:

GTL-1848/10

DADES DEL SOL.LICITANT:

G3 Desenvolupament Territorial, SL

B25364589

C/ Vallbona núm. 22   Els Omells de Na Gaia

Número d'informe:

Data d'expedició:

1435-GTL10

24/03/2010 Àmbit d'acreditació:

UNE 103100:95

DADES INICIALS:

IB-2076-10  Vilanova i la Geltrú

Cambra humidaEmmagatzematge:

Obra / Projecte:

Tipus de mostra: Inalterada

MI-1 (S-1) Cota d'extracció (m): -2,0 a -2,6

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1435-GTL10
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OBERTURA, PREPARACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA

ASSAIGS REALITZATS:

Data obertura:

Anàlisi granulomètrica d'un sòl per tamissat       UNE 103101 / 95
Determinació del límit líquid d'un sòl       UNE 103103 / 94

OBSERVACIONS:

- Data extracció:Alçada (mm):

Trencament a tall directe d'una mostra de sòl       UNE 103401 / 98

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:

03/03/2010

18/02/2010

Sistema d'obertura:

Tipus de material: Sòl

15/03/2010

Dimensions de la mostra:

Talls longitudinals en el tub portamostres

registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)

Argiles amb trams llimosos i sorrencs i indicis de gravetes i de matèria orgànica en descomposició. Tonalitat marró i negra. Es
detecta una lleugera olor d'hidrocarburs.

Determinació del límit plàstic d'un sòl       UNE 103104 / 93

- Data recepció:Diàmetre (mm):
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994,170,4 0,44

Data de realització:

KSS

18/03/2010

100,0
100,0

Número d'informe:

Data d'expedició:

1435-GTL10

24/03/2010

Fracció que passa pel tamís 20 mm, seca a l'aire i
assajada (g): 1110,11

Tamissos
UNE (mm)

73,13

1110,11

OBSERVACIONS:

% Sorra mitja  (0,63-0,2 mm):
% Sorra grollera  (2-0,63 mm):

% Sorra fina  (0,2-0,08 mm): 4,0
 % Sorra (2-0,08 mm):

  Factor de correcció  f1  (fracció entre 20 i  2 mm):

  Factor de correcció  f  (fracció inferior a 2 mm):

  Factor de correcció  f2  (fracció inferior a 2 mm):

83,90,08
974,97

1,99
87,80,16 0,87

22,77

20,0

% Grava grollera  (63-20 mm):
% Grava mitja  (20-6,3 mm):

46,55

Mostra total seca (g): 1100,45

0,0

7,7210,0
12,5

9,5 2,6

46,99
Mostra que passa pel tamís 2 mm, assajada i
assecada a l'aire (g):

1027,32

% Grava fina  (6,3-2 mm):

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1435-GTL10

 % Bolos (>63 mm):

0,9907

22,0681

1,0000

 % Fins (<0,08 mm):

UNE 103101:95

89,6

 % Grava (>2 mm):

931,05

3,8
  Humitat higroscòpica (%)  [fracció inferior a 2 mm]: 0,94

6,6

80,0
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ASSAIG GRANULOMÈTRIC D'UN SÒL PER TAMISSAT

Mostra total que passa pel tamís 2 mm,  seca (g):

Mostra que passa pel tamís 2 mm, assajada i seca
(g):

73,13

0,00

1110,11

63,0
50,0

25,0

1096,41

40,0

98,813,70
98,11088,69

95,5
6,3 21,28 1067,41
5,0 7,66 1059,75

96,2

93,4
0,63 1,50 1003,88 90,4
2,0 1036,98

Mostra seca total a l'aire (g):

%

Operador:

registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)Ámbit d'acreditació:

Mostra total retinguda en el tamís 2 mm, rentada i
seca (g):

Mostra total entre els tamissos 20 mm i 2 mm,
rentada i seca (g):

73,13

Mostra: GTL-1848/10

Massa total retinguda en el tamís 20 mm, rentada i
seca (g):

Mostra retinguda entre els tamissos 20 mm i 2 mm,
rentada i seca (g):

83,9

Passa en mostra totalRetingut (g)

(g)TotalParcial

3,0
2,7

0,0

Representació gràfica de la corba granulomètrica

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,0010,010,1110100

Mida de les partícules (mm)

%
 q

u
e 

pa
ss

a

Página 3 de 37

29,4 32,3

Operador:

Data de realització:

KSS

22/03/2010

Data de realització: 22/03/2010

Operador: KSS

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1435-GTL10

 Tara + sòl (g)

 Humitat (%)

14,0Índex de plasticitat

    RESULTATS DELS ASSAIGS

Límit líquid

Límit plàstic

Número d'informe:

Data d'expedició:

1435-GTL10

24/03/2010

UNE 103103:94  /  UNE 103104:93
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DETERMINACIÓ DELS LÍMITS DE PLASTICITAT D'UN SÒL

 Sòl (g)

OBSERVACIONS:

17,71

32 Núm. Cops

 Tara (g)

Límit líquid (UNE 103103:94)

 Tara (g)

 Sòl (g)

 Aigua (g)

17

17,97

7,26 7,27

4,38 4,36

16,4

0,21

 Tara + sòl + aigua (g)

 Aigua (g) 0,34

2,07

8,49 9,34

 Tara + sòl + aigua (g)

 Tara + sòl (g)

30,7

16,7

 Humitat (%)

Límit plàstic (UNE 103104:93)

8,70 9,68

1,23

17,1

14,88 13,49

36,97 35,82

32,59 31,46

registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)

Àmbit d'acreditació:

Mostra: GTL-1848/10

Representació gràfica

30,7

10

100

10
Número de cops

H
um

ita
t (

%
)

4025
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  Límit líquid 30,795,46  % Passa  UNE 5 mm

Classificació SUCS CL

83,87

--Cc =

Resum dels resultats de la caracterització del material

  % Passa  UNE 2 mm 93,41

RESULTAT DE L'ASSAIG

14,0

16,7  Límit plàstic

  Índex de plasticitat

Anàlisi granulomètrica Plasticitat

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1435-GTL10
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CLASSIFICACIÓ DE SÒLS SEGONS EL CRITERI SUCS

ASTM D 2487/06Número d'informe:

Data d'expedició:

1435-GTL10

Descripció

Mostra: GTL-1848/10

Argiles inorgàniques de baixa plasticitat amb sorres

OBSERVACIONS:

--Cu =

  % Passa  UNE 0,4 mm 89,56

  % Passa  UNE 0,08 mm

24/03/2010
registre d'entrada:  0180E/5207/2009

GTL     (en tramitació)
Àmbit d'acreditació:

Gràfica de Plasticitat de casagrande
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OPERARI: MGD

24/03/2010 Àmbit d'acreditació:
GTL     (en tramitació)

registre d'entrada:  0180E/5207/2009

32
  Tipus de mostra INALTERADA

  Tensió tang. càlcul  (kg/cm2)
  Tensió normal  (kg/cm2) 1,02

79,08
19,63

0,5760

20,309
39,88
17,9

15-3-10 15-3-10
1,46  Tensió tang. màx.  (kg/cm2)

39,75
20,8

0,9

20,275

  Grau de saturació,  Sr
0,6525 0,6403

0,9

19,63
  Massa humida proveta  (g)

  Alçada proveta  (mm) 20,242

  Tram assajat de  -2,40  a  -2,55  mPROBETA

77,34

  Vel. de deformació (mm/min) 1,5

MATEST S277-01 

Caixa de tall circular

LVDT de 10 i 25 mm

Cèl.lula de càrrega 3 KN

77,56
  Secció proveta  (cm2)

NO

  Trencament drenat

1,62

1,38
2,04

20,275 20,242

15-3-10

AS
SA

IG 3,06
1,5

20,312

1,98
1,91

0,91
  Data de realització

  Alçada inici assaig  (mm)

0,4761
17,921,1

19,025
37,36
16,66

37,2338,50
19,607

OBSERVACIONS:

  Densitat aparent, ap  (g/cm3)
  Densitat seca, dry  (g/cm3)

2,12
1,801,66

2,01

*densitat relativa de les partícules estimada en 2,65 g/cm 3

  (KPa)

2,08

1435-GTL10

FI
N

AL
S

  Secció final corregida  (cm2)
  Humitat (%)
Índex de porus,  ef

  Grau de saturació,  Sr

  Alçada proveta  (mm)

1,72

1,98

DADES DE L'ASSAIG

1

20,8

1,0

16,61

1,68

0,8
1,951,94

0,9

  Volum proveta  (cm3)
18,962

1,60

1,0

17,53

1,5

0,90

0,5980 0,5365

  Densitat seca, dry  (g/cm3)

  Sòl summergit NO

TIPUS D'ASSAIG NO

NO

  Consolidació prèvia

  Paràmetres residuals

19,63

GTL-1848/10

IN
IC

IA
LS 39,81

21,1

  Densitat aparent, ap  (g/cm3)

  Volum proveta  (cm3)
  Humitat (%)
Índex de porus,  e0

EQUIP EMPRATCONDICIONS DE L'ASSAIG

      RESULTATS DE L'ASSAIG

Punts càlcul 2 i 3
Valors

màxims

UU
NO-DRENAT

NO-CONSOLIDAT

Mostra :

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1435-GTL10
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TRENCAMENT A TALL DIRECTE D'UNA MOSTRA DE SÒL

UNE 103401 : 1998Número d'informe:

Data d'expedició:

1, 2 i 3 1 i 2

26,3

0,39Cu  (kp/cm2)

u (º)

41,67 32,31 37,4538,55

27,727,325,2

0,42 0,33 0,38

1,46

0,91

1,98

1,38

1,91

0,90

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5

tensió normal (kg/cm2)

Te
ns

ió
 ta

ng
en

ci
al

 (k
g/

cm
2 )

valors màxims  [0,63] valors càlcul  [0,66]

valors màxims punts 1, 2 i 3

punts 2 i 3 punts 1 i 2

Corbes de trencament

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Deformació horitzontal (mm)

Te
ns

ió
 ta

ng
en

ci
al

 (k
g/

cm
2 )

Tensió normal
= 1 kg/cm2

Tensió normal
= 2 kg/cm2

Tensió normal
= 3 kg/cm2
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registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)

Llims argilosos de tonalitat marró.

Determinació del límit plàstic d'un sòl       UNE 103104 / 93

- Data recepció:Diàmetre (mm):

Sistema d'obertura:

Tipus de material: Sòl

11/03/2010

Dimensions de la mostra:

Talls longitudinals en el tub portamostres

- Data extracció:Alçada (mm):

Trencament a compressió uniaxial d'una mostra de sòl       UNE 103400 / 93

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:

03/03/2010

18/02/2010

Anàlisi granulomètrica d'un sòl per tamissat       UNE 103101 / 95
Determinació del límit líquid d'un sòl       UNE 103103 / 94

OBSERVACIONS:

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1435-GTL10
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OBERTURA, PREPARACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA

ASSAIGS REALITZATS:

Data obertura:

DADES INICIALS:

IB-2076-10  Vilanova i la Geltrú

Cambra humidaEmmagatzematge:

Obra / Projecte:

Tipus de mostra: Inalterada

MI-1 (S-2) Cota d'extracció (m): -4,0 a -4,6

Número d'informe:

Data d'expedició:

1435-GTL10

24/03/2010 Àmbit d'acreditació:

UNE 103100:95

Mostra:

Mostra:

Adreça:

NIF:

Nom:

GTL-1849/10

DADES DEL SOL.LICITANT:

G3 Desenvolupament Territorial, SL

B25364589

C/ Vallbona núm. 22   Els Omells de Na Gaia

Página 7 de 37

98,4

Passa en mostra totalRetingut (g)

(g)TotalParcial

0,0
0,0

0,0

registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)Ámbit d'acreditació:

Mostra total retinguda en el tamís 2 mm, rentada i
seca (g):

Mostra total entre els tamissos 20 mm i 2 mm,
rentada i seca (g):

0,00

Mostra: GTL-1849/10

Massa total retinguda en el tamís 20 mm, rentada i
seca (g):

Mostra retinguda entre els tamissos 20 mm i 2 mm,
rentada i seca (g):

Mostra seca total a l'aire (g):

%

Operador:

0,63 0,02 388,65 100,0
2,0

6,3
5,0

50,0

25,0
40,0

63,0
80,0
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ASSAIG GRANULOMÈTRIC D'UN SÒL PER TAMISSAT

Mostra total que passa pel tamís 2 mm,  seca (g):

Mostra que passa pel tamís 2 mm, assajada i seca
(g):

0,00

0,00

388,81

UNE 103101:95

99,9

 % Grava (>2 mm):

382,44

0,0
  Humitat higroscòpica (%)  [fracció inferior a 2 mm]: 0,74

0,0
% Grava fina  (6,3-2 mm):

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1435-GTL10

 % Bolos (>63 mm):

0,9927

8,0616

0,0000

 % Fins (<0,08 mm):

10,0
12,5

1,6 0,2

48,23
Mostra que passa pel tamís 2 mm, assajada i
assecada a l'aire (g):

385,95

20,0

% Grava grollera  (63-20 mm):
% Grava mitja  (20-6,3 mm):

47,88

Mostra total seca (g): 385,95

0,0
98,40,08

387,76
0,66

99,70,16 0,09

OBSERVACIONS:

% Sorra mitja  (0,63-0,2 mm):
% Sorra grollera  (2-0,63 mm):

% Sorra fina  (0,2-0,08 mm): 1,4
 % Sorra (2-0,08 mm):

  Factor de correcció  f1  (fracció entre 20 i  2 mm):

  Factor de correcció  f  (fracció inferior a 2 mm):

  Factor de correcció  f2  (fracció inferior a 2 mm):

Fracció que passa pel tamís 20 mm, seca a l'aire i
assajada (g): 388,81

Tamissos
UNE (mm)

0,00

388,81

Número d'informe:

Data d'expedició:

1435-GTL10

24/03/2010

388,490,4 0,02

Data de realització:

KSS

17/03/2010

100,0
100,0

Representació gràfica de la corba granulomètrica
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registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)

Àmbit d'acreditació:

Mostra: GTL-1849/10

14,87 15,94

50,06 53,47

46,12 49,36

 Tara + sòl + aigua (g)

 Tara + sòl (g)

26,4

15,7

 Humitat (%)

Límit plàstic (UNE 103104:93)

30,01 21,64

1,58

16,5 15,0

0,26

 Tara + sòl + aigua (g)

 Aigua (g) 0,26

1,73

29,75 21,38

Límit líquid (UNE 103103:94)

 Tara (g)

 Sòl (g)

 Aigua (g)

31

33,42

28,17 19,65

3,94 4,11

UNE 103103:94  /  UNE 103104:93
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DETERMINACIÓ DELS LÍMITS DE PLASTICITAT D'UN SÒL

 Sòl (g)

OBSERVACIONS:

31,25

24 Núm. Cops

 Tara (g)

Número d'informe:

Data d'expedició:

1435-GTL10

24/03/2010

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1435-GTL10

 Tara + sòl (g)

 Humitat (%)

10,7Índex de plasticitat

    RESULTATS DELS ASSAIGS

Límit líquid

Límit plàstic

26,5 25,8

Operador:

Data de realització:

KSS

17/03/2010

Data de realització: 17/03/2010

Operador: KSS

Representació gràfica

26,4

10

100

10
Número de cops

H
um

ita
t (

%
)

4025
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24/03/2010
registre d'entrada:  0180E/5207/2009

GTL     (en tramitació)
Àmbit d'acreditació:

Mostra: GTL-1849/10

Argiles inorgànqieus de baixa plasticitat

OBSERVACIONS:

--Cu =

  % Passa  UNE 0,4 mm 99,92

  % Passa  UNE 0,08 mm

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1435-GTL10
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CLASSIFICACIÓ DE SÒLS SEGONS EL CRITERI SUCS

ASTM D 2487/06Número d'informe:

Data d'expedició:

1435-GTL10

Descripció

Resum dels resultats de la caracterització del material

  % Passa  UNE 2 mm 100,00

RESULTAT DE L'ASSAIG

10,7

15,7  Límit plàstic

  Índex de plasticitat

Anàlisi granulomètrica Plasticitat

Classificació SUCS CL

98,36

--Cc =

  Límit líquid 26,4100,00  % Passa  UNE 5 mm

Gràfica de Plasticitat de casagrande

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Límit líquid

Ín
de
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de

 p
la

st
ic

it
at

MH o OH

CH o OH

CL o OL

ML o OLCL-ML
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mm

--

GTL     (en tramitació)
registre d'entrada:  0180E/5207/2009

43,53

Àmbit d'acreditació:

GTL-1849/10

24/03/2010

mmg/cm3 100,71

Dades de la proveta

%    Tipus proveta

   Alçada

mm

cm2

   Volum

297,43   Massa

   Costat m

cm3

mm/min

   Secció

mm

g

14,88

--

1435-GTL10

Dades del material Esquema de trencament

   Humitat natural 20,76

   Mostra:

CILÍNDRICA

OBSERVACIONS:

Dades de l'assaig

Data de realització: 30/09/2009    Equip utilitzat Premsa MUTC-201  200-25 KN

%          Deformació en trencament

     Resultats de l'assaig

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1435-GTL10
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TRENCAMENT A COMPRESSIÓ UNIAXIAL D'UNA MOSTRA DE SÒL

UNE 103300:1993Número d'informe:

Data d'expedició:

   Grau de saturació

   Densitat aparent 1,98

1,64

0,90

   Densitat  partícules* 2,65

   Índex de porus 0,6123

   Densitat seca

g/cm3

g/cm3

   Costat n

   Diàmetre

   Humitat zona trencament 22,45 %

1,5  Velocitat de desplaçament:Operador:

kg/cm2

149,85

15,2

MGD

          Resistència a la compressió uniaxial 3,66

Corba de trencament

0

1

2

3

4

5

0 2 4 6 8 10 12 14 16
Deformació (%)

Te
ns

ió
 (k

p/
cm

2 )
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12,99
13,24
13,48
13,72

6,36

3,66
3,70

5,38
5,63
5,87
6,13

4,41
4,66
4,90
5,13

3,43
3,67
3,91
4,16

2,44
2,69
2,94
3,18

211,17

0,00
0,48
0,72
0,97
1,21
1,46
1,71
1,96
2,20

185,83
194,30
198,53
207,00

160,49
164,73
173,20
181,60

126,69
135,16
143,63
152,09

101,35
105,59
109,82
122,52

2,15

0,00
29,57
42,21
50,68
54,91
67,61
76,01
80,25
92,95

1,89
1,98
2,02
2,11

1,64
1,68
1,77
1,85

1,29
1,38
1,46
1,55

1,03
1,08
1,12
1,25

0,314

0,00
0,30
0,43
0,52
0,56
0,69
0,78
0,82
0,95

0,277
0,289
0,295
0,308

0,239
0,245
0,258
0,270

0,119

0,201
0,214
0,226

0,138
0,151
0,157
0,163
0,182
0,189

230
240
250

0,000
0,044
0,063
0,075
0,082
0,101
0,113

190
200
210
220

Registre de l'assaig

Càrrega axial Deformació

Registre de l'assaig

Temps (s)
Càrrega axial Tensió Deformació

(kN)Kpa

   Mostra: GTL-1849/10

24/03/2010 Àmbit d'acreditació:
GTL     (en tramitació)

registre d'entrada:  0180E/5207/2009

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1435-GTL10
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TRENCAMENT A COMPRESSIÓ UNIAXIAL D'UNA MOSTRA DE SÒL

UNE 103300:1993Número d'informe:

Data d'expedició:

1435-GTL10

Tensió

30

OBSERVACIONS:

Temps (s)
kg/cm2(kN)

0
10
20

180

40

130

50
60
70
80
90
100
110
120

140
150
160
170

260 0,321 2,20 215,40

kg/cm2 Kpa (%)

6,61

510
520
530
540
550

(%)

6,85
280 0,346 2,37 232,34 7,10
270 0,333 2,28 223,87

7,35
300 0,358 2,45 240,74 7,59
290 0,358 2,45 240,74

7,83
320 0,377 2,58 253,44 8,07
310 0,365 2,50 244,98

330 0,383 2,63 257,68
340 0,383 2,63 257,68
350 0,396 2,71 266,08
360 0,409 2,80 274,55
370 0,415 2,84 278,78
380 0,421 2,89 283,02

287,25 10,04
390 0,415 2,84 278,78

295,65 10,53

410 0,440 3,01 295,65

9,79
400 0,427 2,93

10,29

420 0,440 3,01

9,30
9,55

8,82
9,06

8,32
8,57

10,77
440 0,453 3,10 304,12 11,03
430 0,446 3,06 299,89

11,26
460 0,478 3,27 320,99 11,77
450 0,459 3,14 308,35

12,00
480 0,484 3,32 325,22 12,25
470 0,471 3,23 316,82

12,49
500 0,490 3,36 329,46 12,74
490 0,490 3,36 329,46

3,40
3,45
3,45
3,49
3,49
3,53
3,57
3,62

359,03
359,03
363,26

3,66

560
570
580
590
600
610
620

0,497
0,503
0,503
0,509
0,509
0,515
0,522
0,528
0,528
0,534
0,534
0,541

354,803,62

342,16
346,39
350,56
354,80

333,69
337,93
337,93
342,16

13,96
14,21
14,46
14,71
14,94
15,19
15,43
15,68
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registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)

Argiles amb indicis de sorres i gravetes. Tonalitat marró vermellosa.

Determinació del límit plàstic d'un sòl       UNE 103104 / 93

- Data recepció:Diàmetre (mm):

Sistema d'obertura:

Tipus de material: Sòl

08/03/2010

Dimensions de la mostra:

Manual

- Data extracció:Alçada (mm):

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:

03/03/2010

19/02/2010

Anàlisi granulomètrica d'un sòl per tamissat       UNE 103101 / 95
Determinació del límit líquid d'un sòl       UNE 103103 / 94

OBSERVACIONS:

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1435-GTL10
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OBERTURA, PREPARACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA

ASSAIGS REALITZATS:

Data obertura:

DADES INICIALS:

IB-2076-10  Vilanova i la Geltrú

Cambra humidaEmmagatzematge:

Obra / Projecte:

Tipus de mostra: Mostra de mà

MA-1 (S-2) Cota d'extracció (m): -5,0

Número d'informe:

Data d'expedició:

1435-GTL10

24/03/2010 Àmbit d'acreditació:

UNE 103100:95

Mostra:

Mostra:

Adreça:

NIF:

Nom:

GTL-1850/10

DADES DEL SOL.LICITANT:

G3 Desenvolupament Territorial, SL

B25364589

C/ Vallbona núm. 22   Els Omells de Na Gaia

Página 13 de 37

86,1

Passa en mostra totalRetingut (g)

(g)TotalParcial

2,6
4,7

0,0

registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)Ámbit d'acreditació:

Mostra total retinguda en el tamís 2 mm, rentada i
seca (g):

Mostra total entre els tamissos 20 mm i 2 mm,
rentada i seca (g):

88,47

Mostra: GTL-1850/10

Massa total retinguda en el tamís 20 mm, rentada i
seca (g):

Mostra retinguda entre els tamissos 20 mm i 2 mm,
rentada i seca (g):

Mostra seca total a l'aire (g):

%

Operador:

1265,18
1317,20

98,1

93,5
0,63 1,22 1229,64 90,8
2,0

99,31344,84

97,3
6,3 16,38 1328,46
5,0 11,26

99,65,19

50,0

25,0

1348,46

40,0

63,0
80,0
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ASSAIG GRANULOMÈTRIC D'UN SÒL PER TAMISSAT

Mostra total que passa pel tamís 2 mm,  seca (g):

Mostra que passa pel tamís 2 mm, assajada i seca
(g):

88,47

0,00

1353,65

UNE 103101:95

90,3

 % Grava (>2 mm):

1166,13

1,9
  Humitat higroscòpica (%)  [fracció inferior a 2 mm]: 0,22

6,5
% Grava fina  (6,3-2 mm):

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1435-GTL10

 % Bolos (>63 mm):

0,9978

29,1315

1,0000

 % Fins (<0,08 mm):

10,0
12,5

7,3 1,8

43,43
Mostra que passa pel tamís 2 mm, assajada i
assecada a l'aire (g):

1262,40
52,02

20,0

% Grava grollera  (63-20 mm):
% Grava mitja  (20-6,3 mm):

43,33

Mostra total seca (g): 1350,87

0,0

3,62

86,10,08
1204,88

1,33
89,00,16 0,58

OBSERVACIONS:

% Sorra mitja  (0,63-0,2 mm):
% Sorra grollera  (2-0,63 mm):

% Sorra fina  (0,2-0,08 mm): 2,9
 % Sorra (2-0,08 mm):

  Factor de correcció  f1  (fracció entre 20 i  2 mm):

  Factor de correcció  f  (fracció inferior a 2 mm):

  Factor de correcció  f2  (fracció inferior a 2 mm):

Fracció que passa pel tamís 20 mm, seca a l'aire i
assajada (g): 1353,65

Tamissos
UNE (mm)

88,47

1353,65

Número d'informe:

Data d'expedició:

1435-GTL10

24/03/2010

1221,770,4 0,27

Data de realització:

KSS

11/03/2010

100,0
100,0

Representació gràfica de la corba granulomètrica

0

10
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30

40

50

60

70

80

90

100

0,0010,010,1110100

Mida de les partícules (mm)

%
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registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)

Àmbit d'acreditació:

Mostra: GTL-1850/10

12,94 15,34

37,45 47,74

33,75 43,51

 Tara + sòl + aigua (g)

 Tara + sòl (g)

27,9

14,2

 Humitat (%)

Límit plàstic (UNE 103104:93)

9,26 25,45

1,74

13,2 15,2

0,23

 Tara + sòl + aigua (g)

 Aigua (g) 0,16

1,05

9,03 25,29

Límit líquid (UNE 103103:94)

 Tara (g)

 Sòl (g)

 Aigua (g)

28

28,17

7,29 24,24

3,70 4,23

UNE 103103:94  /  UNE 103104:93
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DETERMINACIÓ DELS LÍMITS DE PLASTICITAT D'UN SÒL

 Sòl (g)

OBSERVACIONS:

20,81

22 Núm. Cops

 Tara (g)

Número d'informe:

Data d'expedició:

1435-GTL10

24/03/2010

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1435-GTL10

 Tara + sòl (g)

 Humitat (%)

13,7Índex de plasticitat

    RESULTATS DELS ASSAIGS

Límit líquid

Límit plàstic

28,6 27,6

Operador:

Data de realització:

KSS

11/03/2010

Data de realització: 11/03/2010

Operador: KSS

Representació gràfica

27,9

10

100

10
Número de cops

H
um

ita
t (

%
)

4025
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24/03/2010
registre d'entrada:  0180E/5207/2009

GTL     (en tramitació)
Àmbit d'acreditació:

Mostra: GTL-1850/10

Argiles inorgànques de baixa plasticitat

OBSERVACIONS:

--Cu =

  % Passa  UNE 0,4 mm 90,26

  % Passa  UNE 0,08 mm

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1435-GTL10
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CLASSIFICACIÓ DE SÒLS SEGONS EL CRITERI SUCS

ASTM D 2487/06Número d'informe:

Data d'expedició:

1435-GTL10

Descripció

Resum dels resultats de la caracterització del material

  % Passa  UNE 2 mm 93,46

RESULTAT DE L'ASSAIG

13,7

14,2  Límit plàstic

  Índex de plasticitat

Anàlisi granulomètrica Plasticitat

Classificació SUCS CL

86,15

--Cc =

  Límit líquid 27,997,31  % Passa  UNE 5 mm

Gràfica de Plasticitat de casagrande
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Mostra:

Mostra:

Adreça:

NIF:

Nom:

GTL-1851/10

DADES DEL SOL.LICITANT:

G3 Desenvolupament Territorial, SL

B25364589

C/ Vallbona núm. 22   Els Omells de Na Gaia

Número d'informe:

Data d'expedició:

1435-GTL10

24/03/2010 Àmbit d'acreditació:

UNE 103100:95

DADES INICIALS:

IB-2076-10  Vilanova i la Geltrú

Cambra humidaEmmagatzematge:

Obra / Projecte:

Tipus de mostra: Inalterada

MI-1 (S-3) Cota d'extracció (m): -1,0 a -1,6

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1435-GTL10

TP
S,

 P
RO

SP
EC

CI
Ó

 D
EL

 S
U

BS
Ò

L,
 S

L 
  

 B
64

80
30

75
  

  
In

s.
 R

eg
. 
M

er
c.

 d
e 

Ba
rc

el
on

a 
Vo

lu
m

 4
03

08
, F

ol
i 3

3,
 F

ul
l B

 3
63

13
6

OBERTURA, PREPARACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA

Determinació del grau d'acidesa Baumann-Gully d'un sòl      UNE 83962 / 08

ASSAIGS REALITZATS:

Data obertura:

Anàlisi granulomètrica d'un sòl per tamissat       UNE 103101 / 95
Determinació del límit líquid d'un sòl       UNE 103103 / 94

OBSERVACIONS:

Agressivitat d'un sòl al formigó      EHE 08

- Data extracció:Alçada (mm):

Determinació del contingut en ió sulfat en sòls      UNE 83963 / 08

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:

03/03/2010

22/02/2010

Sistema d'obertura:

Tipus de material: Sòl

17/03/2010

Dimensions de la mostra:

Talls longitudinals en el tub portamostres

registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)

Trencament a tall directe d'una mostra de sòl       UNE 103401 / 98

Llims argilosos amb algunes graves. Tonalitat marró.

Determinació del límit plàstic d'un sòl       UNE 103104 / 93

- Data recepció:Diàmetre (mm):

Página 17 de 37

863,360,4 0,26

Data de realització:

KSS

19/03/2010

100,0
100,0

Número d'informe:

Data d'expedició:

1435-GTL10

24/03/2010

Fracció que passa pel tamís 20 mm, seca a l'aire i
assajada (g): 979,38

Tamissos
UNE (mm)

103,04

979,38

OBSERVACIONS:

% Sorra mitja  (0,63-0,2 mm):
% Sorra grollera  (2-0,63 mm):

% Sorra fina  (0,2-0,08 mm): 15,9
 % Sorra (2-0,08 mm):

  Factor de correcció  f1  (fracció entre 20 i  2 mm):

  Factor de correcció  f  (fracció inferior a 2 mm):

  Factor de correcció  f2  (fracció inferior a 2 mm):

69,30,08
834,55

9,85
85,20,16 1,82

30,21

20,0

% Grava grollera  (63-20 mm):
% Grava mitja  (20-6,3 mm):

54,68

Mostra total seca (g): 968,65

0,0

6,0510,0
12,5

20,2 3,4

55,36
Mostra que passa pel tamís 2 mm, assajada i
assecada a l'aire (g):

865,61

% Grava fina  (6,3-2 mm):

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1435-GTL10

 % Bolos (>63 mm):

0,9878

15,8298

1,0000

 % Fins (<0,08 mm):

UNE 103101:95

88,2

 % Grava (>2 mm):

678,63

5,6
  Humitat higroscòpica (%)  [fracció inferior a 2 mm]: 1,24

10,5

80,0
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ASSAIG GRANULOMÈTRIC D'UN SÒL PER TAMISSAT

Mostra total que passa pel tamís 2 mm,  seca (g):

Mostra que passa pel tamís 2 mm, assajada i seca
(g):

103,04

0,00

979,38

63,0
50,0

25,0

962,02

40,0

98,217,36
97,6955,97

92,6
6,3 31,24 924,73
5,0 18,18 906,55

94,4

89,5
0,63 0,56 867,48 88,6
2,0 876,34

Mostra seca total a l'aire (g):

%

Operador:

registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)Ámbit d'acreditació:

Mostra total retinguda en el tamís 2 mm, rentada i
seca (g):

Mostra total entre els tamissos 20 mm i 2 mm,
rentada i seca (g):

103,04

Mostra: GTL-1851/10

Massa total retinguda en el tamís 20 mm, rentada i
seca (g):

Mostra retinguda entre els tamissos 20 mm i 2 mm,
rentada i seca (g):

69,3

Passa en mostra totalRetingut (g)

(g)TotalParcial

0,9
4,9

0,0

Representació gràfica de la corba granulomètrica
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Mida de les partícules (mm)
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23,8 22,8

Operador:

Data de realització:

KSS

22/03/2010

Data de realització: 22/03/2010

Operador: KSS

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1435-GTL10

 Tara + sòl (g)

 Humitat (%)

6,8Índex de plasticitat

    RESULTATS DELS ASSAIGS

Límit líquid

Límit plàstic

Número d'informe:

Data d'expedició:

1435-GTL10

24/03/2010

UNE 103103:94  /  UNE 103104:93
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DETERMINACIÓ DELS LÍMITS DE PLASTICITAT D'UN SÒL

 Sòl (g)

OBSERVACIONS:

18,11

19 Núm. Cops

 Tara (g)

Límit líquid (UNE 103103:94)

 Tara (g)

 Sòl (g)

 Aigua (g)

27

20,81

7,30 7,34

4,04 3,65

16,5

0,31

 Tara + sòl + aigua (g)

 Aigua (g) 0,31

1,88

9,27 9,22

 Tara + sòl + aigua (g)

 Tara + sòl (g)

22,9

16,1

 Humitat (%)

Límit plàstic (UNE 103104:93)

9,58 9,53

1,97

15,7

17,00 16,02

39,15 40,48

35,11 36,83

registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)

Àmbit d'acreditació:

Mostra: GTL-1851/10

Representació gràfica

22,9

10

100

10
Número de cops

H
um

ita
t (

%
)

4025
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  Límit líquid 22,992,56  % Passa  UNE 5 mm

Classificació SUCS CL-ML

69,29

--Cc =

Resum dels resultats de la caracterització del material

  % Passa  UNE 2 mm 89,48

RESULTAT DE L'ASSAIG

6,8

16,1  Límit plàstic

  Índex de plasticitat

Anàlisi granulomètrica Plasticitat

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1435-GTL10
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CLASSIFICACIÓ DE SÒLS SEGONS EL CRITERI SUCS

ASTM D 2487/06Número d'informe:

Data d'expedició:

1435-GTL10

Descripció

Mostra: GTL-1851/10

Argiles inorgàniques llimoses i sorrenques

OBSERVACIONS:

--Cu =

  % Passa  UNE 0,4 mm 88,15

  % Passa  UNE 0,08 mm

24/03/2010
registre d'entrada:  0180E/5207/2009

GTL     (en tramitació)
Àmbit d'acreditació:

Gràfica de Plasticitat de casagrande
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Grau d'agressivitat del sòl: NO AGRESSIU

475,1 mg/kg

%0,047507

Contingut en SO4
- Operador:

MGDGrau d'acidesa 12 ml/kg Operador:

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1435-GTL10
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AGRESSIVITAT D'UN SÒL AL FORMIGÓ

EHE 08Número d'informe:

Data d'expedició:

50,00

MGD

Determinació del contingut en ió sulfat en sòls   -   UNE 83963 : 2008

Massa de sòl analitzada g Data de realització: 24/03/2010

OBSERVACIONS:

Mostra:

1435-GTL10

GTL-1851/10

Determinació del grau d'acidesa Baumann Gully d'un sòl   -   UNE 83962 : 2008

Massa de sòl analitzada 50,00 g Data de realització: 24/03/2010

24/03/2010
registre d'entrada:  0180E/5207/2009

GTL     (en tramitació)
Àmbit d'acreditació:

Página 21 de 37

OPERARI: MGD

24/03/2010 Àmbit d'acreditació:
GTL     (en tramitació)

registre d'entrada:  0180E/5207/2009

32
  Tipus de mostra INALTERADA

  Tensió tang. càlcul  (kg/cm2)
  Tensió normal  (kg/cm2) 1,02

81,08
19,63

0,4877

20,292
39,84
14,3

17-3-10 17-3-10
1,80  Tensió tang. màx.  (kg/cm2)

39,47
14,3

0,8

20,237

  Grau de saturació,  Sr
0,4916 0,4635

0,8

19,63
  Massa humida proveta  (g)

  Alçada proveta  (mm) 20,100

  Tram assajat de  -1,35  a  -1,50  mPROBETA

80,57

  Vel. de deformació (mm/min) 1,5

MATEST S277-01 

Caixa de tall circular

LVDT de 10 i 25 mm

Cèl.lula de càrrega 3 KN

81,66
  Secció proveta  (cm2)

NO

  Trencament drenat

1,81

1,78
2,04

20,237 20,100

17-3-10

AS
SA

IG 3,06
1,5

20,289

2,35
2,32

1,41
  Data de realització

  Alçada inici assaig  (mm)

0,3698
14,314,1

18,682
36,68
16,66

37,8239,33
20,033

OBSERVACIONS:

  Densitat aparent, ap  (g/cm3)
  Densitat seca, dry  (g/cm3)

2,21
1,931,79

2,05

*densitat relativa de les partícules estimada en 2,65 g/cm 3

  (KPa)

2,16

1435-GTL10

FI
N

AL
S

  Secció final corregida  (cm2)
  Humitat (%)
Índex de porus,  ef

  Grau de saturació,  Sr

  Alçada proveta  (mm)

1,89

2,04

DADES DE L'ASSAIG

1

14,3

1,0

16,65

1,78

0,8
2,072,03

0,8

  Volum proveta  (cm3)
19,264

1,78

0,9

16,68

1,5

1,32

0,4766 0,4026

  Densitat seca, dry  (g/cm3)

  Sòl summergit NO

TIPUS D'ASSAIG NO

NO

  Consolidació prèvia

  Paràmetres residuals

19,63

GTL-1851/10

IN
IC

IA
LS 39,74

14,1

  Densitat aparent, ap  (g/cm3)

  Volum proveta  (cm3)
  Humitat (%)
Índex de porus,  e0

EQUIP EMPRATCONDICIONS DE L'ASSAIG

      RESULTATS DE L'ASSAIG

Punts càlcul 2 i 3
Valors

màxims

UU
NO-DRENAT

NO-CONSOLIDAT

Mostra :

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1435-GTL10
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TRENCAMENT A TALL DIRECTE D'UNA MOSTRA DE SÒL

UNE 103401 : 1998Número d'informe:

Data d'expedició:

1, 2 i 3 1 i 2

26,3

0,80Cu  (kp/cm2)

u (º)

83,31 68,75 89,0178,46

24,928,024,6

0,85 0,70 0,91

1,80

1,41

2,35

1,78

2,32

1,32

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5

tensió normal (kg/cm2)

Te
ns

ió
 ta

ng
en

ci
al

 (k
g/

cm
2 )

valors màxims  [0,63] valors càlcul  [0,66]

valors màxims punts 1, 2 i 3

punts 2 i 3 punts 1 i 2

Corbes de trencament

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Deformació horitzontal (mm)

Te
ns

ió
 ta

ng
en

ci
al

 (k
g/

cm
2 )

Tensió normal
= 1 kg/cm2

Tensió normal
= 2 kg/cm2

Tensió normal
= 3 kg/cm2
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registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)

Llims argilosos amb algunes sorres. Tonalitat marró.

Determinació del límit plàstic d'un sòl       UNE 103104 / 93

- Data recepció:Diàmetre (mm):

Sistema d'obertura:

Tipus de material: Sòl

18/03/2010

Dimensions de la mostra:

Talls longitudinals en el tub portamostres

- Data extracció:Alçada (mm):

Trencament a tall directe d'una mostra de sòl       UNE 103401 / 98

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:

03/03/2010

22/02/2010

Anàlisi granulomètrica d'un sòl per tamissat       UNE 103101 / 95
Determinació del límit líquid d'un sòl       UNE 103103 / 94

OBSERVACIONS:

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1435-GTL10
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OBERTURA, PREPARACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA

ASSAIGS REALITZATS:

Data obertura:

DADES INICIALS:

IB-2076-10  Vilanova i la Geltrú

Cambra humidaEmmagatzematge:

Obra / Projecte:

Tipus de mostra: Inalterada

MI-2 (S-3) Cota d'extracció (m): -5,0 a -5,6

Número d'informe:

Data d'expedició:

1435-GTL10

24/03/2010 Àmbit d'acreditació:

UNE 103100:95

Mostra:

Mostra:

Adreça:

NIF:

Nom:

GTL-1852/10

DADES DEL SOL.LICITANT:

G3 Desenvolupament Territorial, SL

B25364589

C/ Vallbona núm. 22   Els Omells de Na Gaia

Página 23 de 37

93,0

Passa en mostra totalRetingut (g)

(g)TotalParcial

0,7
0,4

0,0

registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)Ámbit d'acreditació:

Mostra total retinguda en el tamís 2 mm, rentada i
seca (g):

Mostra total entre els tamissos 20 mm i 2 mm,
rentada i seca (g):

2,55

Mostra: GTL-1852/10

Massa total retinguda en el tamís 20 mm, rentada i
seca (g):

Mostra retinguda entre els tamissos 20 mm i 2 mm,
rentada i seca (g):

Mostra seca total a l'aire (g):

%

Operador:

703,97
705,85

99,6
0,63 0,48 698,84 98,9
2,0

99,9
6,3
5,0 0,67

50,0

25,0
40,0

63,0
80,0
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ASSAIG GRANULOMÈTRIC D'UN SÒL PER TAMISSAT

Mostra total que passa pel tamís 2 mm,  seca (g):

Mostra que passa pel tamís 2 mm, assajada i seca
(g):

2,55

0,00

706,52

UNE 103101:95

98,7

 % Grava (>2 mm):

657,10

0,0
  Humitat higroscòpica (%)  [fracció inferior a 2 mm]: 0,67

0,4
% Grava fina  (6,3-2 mm):

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1435-GTL10

 % Bolos (>63 mm):

0,9933

10,6775

1,0000

 % Fins (<0,08 mm):

10,0
12,5

6,6 1,1

65,93
Mostra que passa pel tamís 2 mm, assajada i
assecada a l'aire (g):

699,28
1,88

20,0

% Grava grollera  (63-20 mm):
% Grava mitja  (20-6,3 mm):

65,49

Mostra total seca (g): 701,83

0,0
93,00,08

691,16
3,19

97,80,16 0,56

OBSERVACIONS:

% Sorra mitja  (0,63-0,2 mm):
% Sorra grollera  (2-0,63 mm):

% Sorra fina  (0,2-0,08 mm): 4,8
 % Sorra (2-0,08 mm):

  Factor de correcció  f1  (fracció entre 20 i  2 mm):

  Factor de correcció  f  (fracció inferior a 2 mm):

  Factor de correcció  f2  (fracció inferior a 2 mm):

Fracció que passa pel tamís 20 mm, seca a l'aire i
assajada (g): 706,52

Tamissos
UNE (mm)

2,55

706,52

Número d'informe:

Data d'expedició:

1435-GTL10

24/03/2010

697,140,4 0,16

Data de realització:

KSS

23/03/2010

100,0
100,0

Representació gràfica de la corba granulomètrica
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Mida de les partícules (mm)
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registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)

Àmbit d'acreditació:

Mostra: GTL-1852/10

14,99 13,78

36,14 37,71

32,69 34,60

 Tara + sòl + aigua (g)

 Tara + sòl (g)

22,5

16,2

 Humitat (%)

Límit plàstic (UNE 103104:93)

8,67 9,83

1,19

16,0 16,4

0,19

 Tara + sòl + aigua (g)

 Aigua (g) 0,36

2,20

8,48 9,47

Límit líquid (UNE 103103:94)

 Tara (g)

 Sòl (g)

 Aigua (g)

26

20,82

7,29 7,27

3,45 3,11

UNE 103103:94  /  UNE 103104:93
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DETERMINACIÓ DELS LÍMITS DE PLASTICITAT D'UN SÒL

 Sòl (g)

OBSERVACIONS:

17,70

20 Núm. Cops

 Tara (g)

Número d'informe:

Data d'expedició:

1435-GTL10

24/03/2010

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1435-GTL10

 Tara + sòl (g)

 Humitat (%)

6,3Índex de plasticitat

    RESULTATS DELS ASSAIGS

Límit líquid

Límit plàstic

23,0 22,6

Operador:

Data de realització:

KSS

23/03/2010

Data de realització: 23/03/2010

Operador: KSS

Representació gràfica

22,5

10

100

10
Número de cops

H
um

ita
t (

%
)

4025
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24/03/2010
registre d'entrada:  0180E/5207/2009

GTL     (en tramitació)
Àmbit d'acreditació:

Mostra: GTL-1852/10

Argiles inorgàniques llimoses

OBSERVACIONS:

--Cu =

  % Passa  UNE 0,4 mm 98,67

  % Passa  UNE 0,08 mm

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1435-GTL10
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CLASSIFICACIÓ DE SÒLS SEGONS EL CRITERI SUCS

ASTM D 2487/06Número d'informe:

Data d'expedició:

1435-GTL10

Descripció

Resum dels resultats de la caracterització del material

  % Passa  UNE 2 mm 99,64

RESULTAT DE L'ASSAIG

6,3

16,2  Límit plàstic

  Índex de plasticitat

Anàlisi granulomètrica Plasticitat

Classificació SUCS CL-ML

93,00

--Cc =

  Límit líquid 22,599,91  % Passa  UNE 5 mm

Gràfica de Plasticitat de casagrande
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OPERARI: MGD

24/03/2010 Àmbit d'acreditació:
GTL     (en tramitació)

registre d'entrada:  0180E/5207/2009

32
  Tipus de mostra INALTERADA

  Tensió tang. càlcul  (kg/cm2)
  Tensió normal  (kg/cm2) 1,02

81,68
19,63

0,5866

20,655
40,56
20,6

18-3-10 18-3-10
0,80  Tensió tang. màx.  (kg/cm2)

40,44
20,6

1,0

20,490

  Grau de saturació,  Sr
0,5457 0,5479

1,0

19,63
  Massa humida proveta  (g)

  Alçada proveta  (mm) 20,597

  Tram assajat de  -5,40  a  -5,55  mPROBETA

83,02

  Vel. de deformació (mm/min) 1,5

MATEST S277-01 

Caixa de tall circular

LVDT de 10 i 25 mm

Cèl.lula de càrrega 3 KN

83,47
  Secció proveta  (cm2)

NO

  Trencament drenat

1,71

0,78
2,04

20,466 20,597

18-3-10

AS
SA

IG 3,06
1,5

20,655

1,14
1,10

0,59
  Data de realització

  Alçada inici assaig  (mm)

0,4578
20,620,5

18,978
37,26
16,64

38,2338,66
19,689

OBSERVACIONS:

  Densitat aparent, ap  (g/cm3)
  Densitat seca, dry  (g/cm3)

2,19
1,821,78

2,15

*densitat relativa de les partícules estimada en 2,65 g/cm 3

  (KPa)

2,18

1435-GTL10

FI
N

AL
S

  Secció final corregida  (cm2)
  Humitat (%)
Índex de porus,  ef

  Grau de saturació,  Sr

  Alçada proveta  (mm)

1,81

2,01

DADES DE L'ASSAIG

1

20,6

1,2

16,63

1,67

0,9
2,062,07

1,1

  Volum proveta  (cm3)
19,469

1,71

1,2

16,64

1,5

0,56

0,4870 0,4632

  Densitat seca, dry  (g/cm3)

  Sòl summergit NO

TIPUS D'ASSAIG NO

NO

  Consolidació prèvia

  Paràmetres residuals

19,63

GTL-1852/10

IN
IC

IA
LS 40,23

20,5

  Densitat aparent, ap  (g/cm3)

  Volum proveta  (cm3)
  Humitat (%)
Índex de porus,  e0

EQUIP EMPRATCONDICIONS DE L'ASSAIG

      RESULTATS DE L'ASSAIG

Punts càlcul 2 i 3
Valors

màxims

UU
NO-DRENAT

NO-CONSOLIDAT

Mostra :

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1435-GTL10
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TRENCAMENT A TALL DIRECTE D'UNA MOSTRA DE SÒL

UNE 103401 : 1998Número d'informe:

Data d'expedició:

1, 2 i 3 1 i 2

14,9

0,27Cu  (kp/cm2)

u (º)

33,25 12,29 28,6426,26

15,117,712,1

0,34 0,13 0,29

0,80

0,59

1,14

0,78

1,10

0,56

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5

tensió normal (kg/cm2)

Te
ns

ió
 ta

ng
en

ci
al

 (k
g/

cm
2 )

valors màxims  [1,14] valors càlcul  [1,10]

valors màxims punts 1, 2 i 3

punts 2 i 3 punts 1 i 2

Corbes de trencament

0,0

0,5

1,0

1,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Deformació horitzontal (mm)

Te
ns

ió
 ta

ng
en

ci
al

 (k
g/

cm
2 )

Tensió normal
= 1 kg/cm2

Tensió normal
= 2 kg/cm2

Tensió normal
= 3 kg/cm2
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Mostra:

Mostra:

Adreça:

NIF:

Nom:

GTL-1853/10

DADES DEL SOL.LICITANT:

G3 Desenvolupament Territorial, SL

B25364589

C/ Vallbona núm. 22   Els Omells de Na Gaia

Número d'informe:

Data d'expedició:

1435-GTL10

24/03/2010 Àmbit d'acreditació:

UNE 103100:95

DADES INICIALS:

IB-2076-10  Vilanova i la Geltrú

Cambra humidaEmmagatzematge:

Obra / Projecte:

Tipus de mostra: SPT

SPT-3 (S-3) Cota d'extracció (m): -9,0 a -9,6

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1435-GTL10
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OBERTURA, PREPARACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA

ASSAIGS REALITZATS:

Data obertura:

Anàlisi granulomètrica d'un sòl per tamissat       UNE 103101 / 95
Determinació del límit líquid d'un sòl       UNE 103103 / 94

OBSERVACIONS:

- Data extracció:Alçada (mm):

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:

03/03/2010

22/02/2010

Sistema d'obertura:

Tipus de material: Sòl

08/03/2010

Dimensions de la mostra:

Manual

registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)

Sorres i graves. Tonalitat marró clara.

Determinació del límit plàstic d'un sòl       UNE 103104 / 93

- Data recepció:Diàmetre (mm):
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231,300,4 6,20

Data de realització:

KSS

11/03/2010

100,0
100,0

Número d'informe:

Data d'expedició:

1435-GTL10

24/03/2010

Fracció que passa pel tamís 20 mm, seca a l'aire i
assajada (g): 644,34

Tamissos
UNE (mm)

214,26

644,34

OBSERVACIONS:

% Sorra mitja  (0,63-0,2 mm):
% Sorra grollera  (2-0,63 mm):

% Sorra fina  (0,2-0,08 mm): 3,3
 % Sorra (2-0,08 mm):

  Factor de correcció  f1  (fracció entre 20 i  2 mm):

  Factor de correcció  f  (fracció inferior a 2 mm):

  Factor de correcció  f2  (fracció inferior a 2 mm):

8,90,08
78,66

2,76
12,20,16 19,85

138,88

20,0

% Grava grollera  (63-20 mm):
% Grava mitja  (20-6,3 mm):

55,89

Mostra total seca (g): 644,00

0,0

6,3410,0
12,5

57,8 31,1

55,93
Mostra que passa pel tamís 2 mm, assajada i
assecada a l'aire (g):

429,74

% Grava fina  (6,3-2 mm):

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1435-GTL10

 % Bolos (>63 mm):

0,9992

7,6896

1,0000

 % Fins (<0,08 mm):

UNE 103101:95

35,9

 % Grava (>2 mm):

57,44

8,5
  Humitat higroscòpica (%)  [fracció inferior a 2 mm]: 0,08

33,3

80,0
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ASSAIG GRANULOMÈTRIC D'UN SÒL PER TAMISSAT

Mostra total que passa pel tamís 2 mm,  seca (g):

Mostra que passa pel tamís 2 mm, assajada i seca
(g):

214,26

0,00

644,34

63,0
50,0

25,0

628,17

40,0

97,516,17
96,5621,83

88,3
6,3 32,45 589,38
5,0 20,42 568,96

91,5

66,7
0,63 19,65 278,98 43,3
2,0 430,08

Mostra seca total a l'aire (g):

%

Operador:

registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)Ámbit d'acreditació:

Mostra total retinguda en el tamís 2 mm, rentada i
seca (g):

Mostra total entre els tamissos 20 mm i 2 mm,
rentada i seca (g):

214,26

Mostra: GTL-1853/10

Massa total retinguda en el tamís 20 mm, rentada i
seca (g):

Mostra retinguda entre els tamissos 20 mm i 2 mm,
rentada i seca (g):

8,9

Passa en mostra totalRetingut (g)

(g)TotalParcial

23,5
24,7

0,0

Representació gràfica de la corba granulomètrica
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Mida de les partícules (mm)
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Operador:

Data de realització:

Data de realització: 11/03/2010

Operador: KSS

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1435-GTL10

 Tara + sòl (g)

 Humitat (%)

NO PLÀSTICÍndex de plasticitat

    RESULTATS DELS ASSAIGS

Límit líquid

Límit plàstic

Número d'informe:

Data d'expedició:

1435-GTL10

24/03/2010

UNE 103103:94  /  UNE 103104:93
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DETERMINACIÓ DELS LÍMITS DE PLASTICITAT D'UN SÒL

 Sòl (g)

OBSERVACIONS:

 Núm. Cops

 Tara (g)

Límit líquid (UNE 103103:94)

 Tara (g)

 Sòl (g)

 Aigua (g)

 Tara + sòl + aigua (g)

 Aigua (g)

 Tara + sòl + aigua (g)

 Tara + sòl (g)

--

--

 Humitat (%)

Límit plàstic (UNE 103104:93)

registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)

Àmbit d'acreditació:

Mostra: GTL-1853/10

Representació gràfica

10

100

10
Número de cops

H
um
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t (

%
)

4025
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  Límit líquid --88,30  % Passa  UNE 5 mm

Classificació SUCS SP-SM

8,91

0,56Cc =

Resum dels resultats de la caracterització del material

  % Passa  UNE 2 mm 66,75

RESULTAT DE L'ASSAIG

NO PLÀSTIC

--  Límit plàstic

  Índex de plasticitat

Anàlisi granulomètrica Plasticitat de la fracció fina

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1435-GTL10
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CLASSIFICACIÓ DE SÒLS SEGONS EL CRITERI SUCS

ASTM D 2487/06Número d'informe:

Data d'expedició:

1435-GTL10

Descripció

Mostra: GTL-1853/10

Sorres mal graduades amb llims

OBSERVACIONS:

10,77Cu =

  % Passa  UNE 0,4 mm 35,90

  % Passa  UNE 0,08 mm

24/03/2010
registre d'entrada:  0180E/5207/2009

GTL     (en tramitació)
Àmbit d'acreditació:

Gràfica de Plasticitat de casagrande

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Límit líquid

Ín
de

x 
de

 p
la

st
ic

it
at

MH o OH

CH o OH

CL o OL

ML o OLCL-ML

Página 31 de 37

Mostra:

Mostra:

Adreça:

NIF:

Nom:

GTL-1854/10

DADES DEL SOL.LICITANT:

G3 Desenvolupament Territorial, SL

B25364589

C/ Vallbona núm. 22   Els Omells de Na Gaia

Número d'informe:

Data d'expedició:

1435-GTL10

24/03/2010 Àmbit d'acreditació:

UNE 103100:95

DADES INICIALS:

IB-2076-10  Vilanova i la Geltrú

Cambra humidaEmmagatzematge:

Obra / Projecte:

Tipus de mostra: Mostra de mà

MA-2 (S-3) Cota d'extracció (m): -16,0

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1435-GTL10
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OBERTURA, PREPARACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA

ASSAIGS REALITZATS:

Data obertura:

Anàlisi granulomètrica d'un sòl per tamissat       UNE 103101 / 95
Determinació del límit líquid d'un sòl       UNE 103103 / 94

OBSERVACIONS:

- Data extracció:Alçada (mm):

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:

03/03/2010

22/02/2010

Sistema d'obertura:

Tipus de material: Sòl

08/03/2010

Dimensions de la mostra:

Manual

registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)

Argiles i graves. Tonalitat marró vermellosa.

Determinació del límit plàstic d'un sòl       UNE 103104 / 93

- Data recepció:Diàmetre (mm):
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1588,780,4 0,74

Data de realització:

KSS

11/03/2010

100,0
100,0

Número d'informe:

Data d'expedició:

1435-GTL10

24/03/2010

Fracció que passa pel tamís 20 mm, seca a l'aire i
assajada (g): 1969,88

Tamissos
UNE (mm)

284,97

1969,88

OBSERVACIONS:

% Sorra mitja  (0,63-0,2 mm):
% Sorra grollera  (2-0,63 mm):

% Sorra fina  (0,2-0,08 mm): 5,0
 % Sorra (2-0,08 mm):

  Factor de correcció  f1  (fracció entre 20 i  2 mm):

  Factor de correcció  f  (fracció inferior a 2 mm):

  Factor de correcció  f2  (fracció inferior a 2 mm):

70,70,08
1491,25

3,00
75,70,16 2,96

85,45

20,0

% Grava grollera  (63-20 mm):
% Grava mitja  (20-6,3 mm):

50,29

Mostra total seca (g): 1966,40

0,0

27,7810,0
12,5

13,6 6,2

50,40
Mostra que passa pel tamís 2 mm, assajada i
assecada a l'aire (g):

1657,13

% Grava fina  (6,3-2 mm):

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1435-GTL10

 % Bolos (>63 mm):

0,9979

32,9486

1,0000

 % Fins (<0,08 mm):

UNE 103101:95

80,7

 % Grava (>2 mm):

1392,41

8,0
  Humitat higroscòpica (%)  [fracció inferior a 2 mm]: 0,21

15,7

80,0
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ASSAIG GRANULOMÈTRIC D'UN SÒL PER TAMISSAT

Mostra total que passa pel tamís 2 mm,  seca (g):

Mostra que passa pel tamís 2 mm, assajada i seca
(g):

309,27

24,30

1945,58

63,0
50,0

25,0

1895,39

40,0

96,2
24,30 1945,58 98,8
50,19

94,81867,61

88,6
6,3 79,87 1787,74
5,0 41,68 1746,06

90,8

84,3
0,63 1,44 1613,16 81,9
2,0 1660,61

Mostra seca total a l'aire (g):

%

Operador:

registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)Ámbit d'acreditació:

Mostra total retinguda en el tamís 2 mm, rentada i
seca (g):

Mostra total entre els tamissos 20 mm i 2 mm,
rentada i seca (g):

284,97

Mostra: GTL-1854/10

Massa total retinguda en el tamís 20 mm, rentada i
seca (g):

Mostra retinguda entre els tamissos 20 mm i 2 mm,
rentada i seca (g):

70,7

Passa en mostra totalRetingut (g)

(g)TotalParcial

2,4
6,5

1,2

Representació gràfica de la corba granulomètrica
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26,1 27,6

Operador:

Data de realització:

KSS

11/03/2010

Data de realització: 11/03/2010

Operador: KSS

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1435-GTL10

 Tara + sòl (g)

 Humitat (%)

9,8Índex de plasticitat

    RESULTATS DELS ASSAIGS

Límit líquid

Límit plàstic

Número d'informe:

Data d'expedició:

1435-GTL10

24/03/2010

UNE 103103:94  /  UNE 103104:93
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DETERMINACIÓ DELS LÍMITS DE PLASTICITAT D'UN SÒL

 Sòl (g)

OBSERVACIONS:

24,44

30 Núm. Cops

 Tara (g)

Límit líquid (UNE 103103:94)

 Tara (g)

 Sòl (g)

 Aigua (g)

22

19,64

36,24 33,65

3,53 4,73

17,0

0,25

 Tara + sòl + aigua (g)

 Aigua (g) 0,18

1,06

37,69 34,71

 Tara + sòl + aigua (g)

 Tara + sòl (g)

26,9

17,1

 Humitat (%)

Límit plàstic (UNE 103104:93)

37,94 34,89

1,45

17,2

13,53 17,14

41,50 41,51

37,97 36,78

registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)

Àmbit d'acreditació:

Mostra: GTL-1854/10

Representació gràfica
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  Límit líquid 26,988,64  % Passa  UNE 5 mm

Classificació SUCS CL

70,68

--Cc =

Resum dels resultats de la caracterització del material

  % Passa  UNE 2 mm 84,30

RESULTAT DE L'ASSAIG

9,8

17,1  Límit plàstic

  Índex de plasticitat

Anàlisi granulomètrica Plasticitat

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1435-GTL10
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CLASSIFICACIÓ DE SÒLS SEGONS EL CRITERI SUCS

ASTM D 2487/06Número d'informe:

Data d'expedició:

1435-GTL10

Descripció

Mostra: GTL-1854/10

Argiles inorgàniques llimoses i sorrenques

OBSERVACIONS:

--Cu =

  % Passa  UNE 0,4 mm 80,65

  % Passa  UNE 0,08 mm

24/03/2010
registre d'entrada:  0180E/5207/2009

GTL     (en tramitació)
Àmbit d'acreditació:

Gràfica de Plasticitat de casagrande
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ASSAIGS EN  MOSTRES D'AIGUA

   DETERMINACIÓ DEL PH

0,27

14,9

6,3 NO PLÀSTIC 9,8

CL-ML SP-SM CL

22,5 -- 26,9

16,2 -- 17,1

-- 10,77 --

-- 0,56 --

98,67 35,90 80,65

93,00 8,91 70,68

88,64

99,64 66,75 84,30

Sòl

-5,0 a -5,6 -9,0 a -9,6 -16,0

12

NO AGRESSIU

GTL-1852/10 GTL-1853/10

MI-1 (S-3) SPT-3 (S-3)

Sòl Sòl

99,91 88,30

475,1

0,047507

0,80

26,3

22,9

16,1

6,8

CL-ML

Sòl

-1,0 a -1,6

92,56

89,48

69,29

--

--

27,9

14,2

13,7

CL

10,7

CL

3,66

95,46

93,41

89,56

83,87

GTL-1848/10

MI-1 (S-1)

Sòl

-2,0 a -2,6

   CONTINGUT EN IÓ AMONI  (mg NH4
-/l de mostra)

   CONTINGUT EN IÓ  SULFAT (mg SO4
-/l de mostra)

   CONTINGUT RESIDU SEC  (mg /l de mostra)

   GRAU D'AGRESSIVITAT DE L'AIGUA

D'INFLAMENT

PRESSIÓ

INFLAMENT LLIURE (%)

C' residual (kg/cm2)

Canvi potencial de volum (%)

ef,  índex de porus final

e0, índex de porus inicial

Pressió màx. d'inflament (kp/cm2)

   GRAU D'AGRESSIVITAT DEL SÒL

   GRAU D'ACIDESA BAUMANN-GULLY  (ml/kg mostra)

IÓ SULFAT

CONTINGUT EN mg de SO4
-/kg de mostra

% de SO4

PER TAMISSAT

DIRECTE

TALL

LÍMITS D'ATTERBERG

GRANULOMÈTRIC

EN MOSTRES DE ROCA

COMPRESSIÓ UNIAXIAL

EN MOSTRES DE SÒL

COMPRESSIÓ UNIAXIAL

DENSITAT RELATIVA PARTÍCULES SÒLIDES (g/cm3)

DENSITAT

HUMITAT NATURAL (%)

CLASSIFICACIÓ SUCS

Densitat seca (g/cm3)

  (KPa)

IS (50) paral.lel

IS (50) ortogonal

   CONTINGUT EN IÓ MAGNESI  (mg Mg2+/l de mostra)

   CONTINGUT EN CO2 AGRESSIU  (mg CO2/l de mostra)

C' (kg/cm2)

   CONTINGUT EN MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE (%)

EN EDÒMETRE

CONSOLIDACIÓ

ASSAIG LAMBE

ASSAIG BRASILER RESISTÈNCIA TRACCIÓ (kp/cm2)

EN ROQUES

CÀRREGA PUNTUAL

ASSAIG DE

Inflament en descàrrega (%)

Cu (kg/cm2) 0,39

26,3

15,2Deformació (%)

u (º)

16,7

14,0

Densitat aparent (g/cm3)

CL

--

%  que passa el tamís 0,08 mm UNE 98,36

--

--Cc

Cu --

26,4

15,7

Índex de plasticitat

Límit plàstic

Límit líquid 30,7

%  que passa el tamís 0,4 mm UNE

%  que passa el tamís 2 mm UNE

Tipus de material

Cota d'extracció (m) -4,0 a -4,6

100,00

100,00

99,92

-5,0

97,31

Ia (50)

Índex d'inflament (kp/cm2)

' residual (º)

Resistència (kp/cm2)

 '(º)

Resistència (kp/cm2)

%  que passa el tamís 5 mm UNE

93,46

90,26

86,15

--

--

88,15

Referència del laboratori GTL-1849/10

MI-1 (S-2)

Sòl

GTL-1850/10

MA-1 (S-2)

Sòl

MI-1 (S-3)

1435-GTL10

24/03/2010

Referència del client

registre d'entrada:  0180E/5207/2009

GTL-1851/10

ASSAIGS EN MOSTRES DE SÒLS I ROQUES

MOSTRA

GTL-1854/10

MA-2 (S-3)

GTL     (en tramitació)
Àmbit d'acreditació:

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1435-GTL10
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RESUM DELS RESULTATS OBTINGUTS

Número d'informe:

Data d'expedició:
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GTL-1861/10

GTL-1862/10

GTL-1867/10

Referència/es del laboratori:

Vilanova i la Geltrú

GTL-1863/10

GTL-1864/10

GTL-1865/10

Sòl / Aigua

Situació:

Tipus de mostra/es:

GTL-1860/10

C/ Vallbona núm. 22   Els Omells de Na GaiaAdreça:

NIF:

Nom:

B25364589

INFORME DE RESULTATS D'ASSAIGS DE LABORATORI

Data d'expedició:

1440-GTL10

0001Codi client:

Número d'informe:

26/03/2010 Àmbit d'acreditació:
GTL     (en tramitació)

registre d'entrada:  0180E/5207/2009

GTL-1866/10

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10
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Les dades expressades en el present informe fan referència única i exclusivament als resultats obtinguts en els
assaigs realitzats en cadascuna de les mostres referenciades. El laboratori no es responabilitza de qualsevol
extrapolació o associació dels resultats obtinguts a altres mostres que no hagin estat degudament assajades.

DADES DEL CLIENT:

MATERIAL A ASSAJAR:

G3 Desenvolupament Territorial, SL

Página 1 de 48

Mostra:

Mostra:

Adreça:

NIF:

Nom:

GTL-1860/10

DADES DEL SOL.LICITANT:

G3 Desenvolupament Territorial, SL

B25364589

C/ Vallbona núm. 22   Els Omells de Na Gaia

Número d'informe:

Data d'expedició:

1440-GTL10

26/03/2010 Àmbit d'acreditació:

UNE 103100:95

DADES INICIALS:

IB-2076-10  Vilanova i la Geltrú

Cambra humidaEmmagatzematge:

Obra / Projecte:

Tipus de mostra: Inalterada

MI-1 (S-8) Cota d'extracció (m): -2,0 a -2,6

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10
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OBERTURA, PREPARACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA

Determinació del grau d'acidesa Baumann-Gully d'un sòl      UNE 83962 / 08

ASSAIGS REALITZATS:

Data obertura:

Anàlisi granulomètrica d'un sòl per tamissat       UNE 103101 / 95
Determinació del límit líquid d'un sòl       UNE 103103 / 94

OBSERVACIONS:

Agressivitat d'un sòl al formigó      EHE 08

- Data extracció:Alçada (mm):

Determinació del contingut en ió sulfat en sòls      UNE 83963 / 08

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:

10/03/2010

04/03/2010

Sistema d'obertura:

Tipus de material: Sòl

11/03/2010

Dimensions de la mostra:

Talls longitudinals en el tub portamostres

registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)

Trencament a compressió uniaxial d'una mostra de sòl       UNE 103400 / 93

Argiles llimoses amb alguns nòduls. Tonalitat marró.

Determinació del límit plàstic d'un sòl       UNE 103104 / 93

- Data recepció:Diàmetre (mm):

Página 2 de 48



593,880,4 0,01

Data de realització:

KSS

17/03/2010

100,0
100,0

Número d'informe:

Data d'expedició:

1440-GTL10

26/03/2010

Fracció que passa pel tamís 20 mm, seca a l'aire i
assajada (g): 614,14

Tamissos
UNE (mm)

19,32

614,14

OBSERVACIONS:

% Sorra mitja  (0,63-0,2 mm):
% Sorra grollera  (2-0,63 mm):

% Sorra fina  (0,2-0,08 mm): 2,9
 % Sorra (2-0,08 mm):

  Factor de correcció  f1  (fracció entre 20 i  2 mm):

  Factor de correcció  f  (fracció inferior a 2 mm):

  Factor de correcció  f2  (fracció inferior a 2 mm):

93,50,08
592,01

1,72
96,40,16 0,18

4,06

20,0

% Grava grollera  (63-20 mm):
% Grava mitja  (20-6,3 mm):

56,61

Mostra total seca (g): 607,73

0,0

1,5710,0
12,5

3,4 0,3

57,23
Mostra que passa pel tamís 2 mm, assajada i
assecada a l'aire (g):

588,41

% Grava fina  (6,3-2 mm):

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10

 % Bolos (>63 mm):

0,9892

10,3935

1,0000

 % Fins (<0,08 mm):

UNE 103101:95

96,7

 % Grava (>2 mm):

574,14

2,0
  Humitat higroscòpica (%)  [fracció inferior a 2 mm]: 1,09

3,1

80,0

TP
S,

 P
RO

SP
EC

CI
Ó

 D
EL

 S
U

BS
Ò

L,
 S

L 
  

 B
64

80
30

75
  

  
In

s.
 R

eg
. 
M

er
c.

 d
e 

Ba
rc

el
on

a 
Vo

lu
m

 4
03

08
, F

ol
i 3

3,
 F

ul
l B

 3
63

13
6

ASSAIG GRANULOMÈTRIC D'UN SÒL PER TAMISSAT

Mostra total que passa pel tamís 2 mm,  seca (g):

Mostra que passa pel tamís 2 mm, assajada i seca
(g):

19,32

0,00

614,14

63,0
50,0

25,0
40,0

99,7612,57

97,5
6,3 11,00 601,57
5,0 2,69 598,88

98,0

96,9
0,63 0,08 593,99 96,7
2,0 594,82

Mostra seca total a l'aire (g):

%

Operador:

registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)Ámbit d'acreditació:

Mostra total retinguda en el tamís 2 mm, rentada i
seca (g):

Mostra total entre els tamissos 20 mm i 2 mm,
rentada i seca (g):

19,32

Mostra: GTL-1860/10

Massa total retinguda en el tamís 20 mm, rentada i
seca (g):

Mostra retinguda entre els tamissos 20 mm i 2 mm,
rentada i seca (g):

93,5

Passa en mostra totalRetingut (g)

(g)TotalParcial

0,1
1,1

0,0

Representació gràfica de la corba granulomètrica

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,0010,010,1110100

Mida de les partícules (mm)
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28,5 25,8

Operador:

Data de realització:

KSS

17/03/2010

Data de realització: 17/03/2010

Operador: KSS

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10

 Tara + sòl (g)

 Humitat (%)

9,2Índex de plasticitat

    RESULTATS DELS ASSAIGS

Límit líquid

Límit plàstic

Número d'informe:

Data d'expedició:

1440-GTL10

26/03/2010

UNE 103103:94  /  UNE 103104:93
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DETERMINACIÓ DELS LÍMITS DE PLASTICITAT D'UN SÒL

 Sòl (g)

OBSERVACIONS:

17,97

15 Núm. Cops

 Tara (g)

Límit líquid (UNE 103103:94)

 Tara (g)

 Sòl (g)

 Aigua (g)

30

20,82

7,29 7,28

3,91 3,14

18,2

0,28

 Tara + sòl + aigua (g)

 Aigua (g) 0,30

1,65

8,99 8,93

 Tara + sòl + aigua (g)

 Tara + sòl (g)

26,5

17,3

 Humitat (%)

Límit plàstic (UNE 103104:93)

9,27 9,23

1,70

16,5

13,72 12,19

35,60 36,15

31,69 33,01

registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)

Àmbit d'acreditació:

Mostra: GTL-1860/10

Representació gràfica

26,5

10

100

10
Número de cops

H
um

ita
t (

%
)

4025
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  Límit líquid 26,597,52  % Passa  UNE 5 mm

Classificació SUCS CL

93,49

--Cc =

Resum dels resultats de la caracterització del material

  % Passa  UNE 2 mm 96,85

RESULTAT DE L'ASSAIG

9,2

17,3  Límit plàstic

  Índex de plasticitat

Anàlisi granulomètrica Plasticitat

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10
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CLASSIFICACIÓ DE SÒLS SEGONS EL CRITERI SUCS

ASTM D 2487/06Número d'informe:

Data d'expedició:

1440-GTL10

Descripció

Mostra: GTL-1860/10

Argiles inorgàniques de baixa plasticitat

OBSERVACIONS:

--Cu =

  % Passa  UNE 0,4 mm 96,70

  % Passa  UNE 0,08 mm

26/03/2010
registre d'entrada:  0180E/5207/2009

GTL     (en tramitació)
Àmbit d'acreditació:

Gràfica de Plasticitat de casagrande
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Grau d'agressivitat del sòl: NO AGRESSIU

288,7 mg/kg

%0,028870

Contingut en SO4
- Operador:

MGDGrau d'acidesa 14 ml/kg Operador:

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10
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AGRESSIVITAT D'UN SÒL AL FORMIGÓ

EHE 08Número d'informe:

Data d'expedició:

50,00

MGD

Determinació del contingut en ió sulfat en sòls   -   UNE 83963 : 2008

Massa de sòl analitzada g Data de realització: 18/03/2010

OBSERVACIONS:

Mostra:

1440-GTL10

GTL-1860/10

Determinació del grau d'acidesa Baumann Gully d'un sòl   -   UNE 83962 : 2008

Massa de sòl analitzada 50,00 g Data de realització: 18/03/2010

26/03/2010
registre d'entrada:  0180E/5207/2009

GTL     (en tramitació)
Àmbit d'acreditació:
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Mostra: GTL-1860/10

Deformació 1,66

7,10Resistència a la compressió
uniaxial

   Resultats de l'assaig

576,09

0,95
1,19
1,43
1,66

2,14
2,38

628,05
675,23 1,90

0,00
217,21
351,78
479,28
573,73

684,70
696,49

6,55
6,98
7,10
6,89
6,40
5,871,5335

0,0000
0,5782
0,9364
1,2758
1,5272

1,8226
1,8540

Esquema de deformació

Dades de l'assaig

*Valor estimat

   Equip utilitzat

Dades de la proveta

CILÍNDRICA

mm

g

   Tipus proveta

   Índex de porus

%

mm

-- mm

608,03

332,67

--

26,62

cm3

kg/cm2

g/cm3

124,98

58,22   Diàmetre

   Costat n

g/cm3

g/cm3   Densitat aparent 1,83

1,66

2,65

   Densitat seca

mm/min

mm

   Volum

1,8

   Costat m

   Alçada

   Secció

   Massa

%

   Grau de saturació 0,46

   Densitat  partícules*

Càrrega axial

0,6010

0,00
0,23
0,47
0,71

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10

TP
S,

 P
RO

SP
EC

CI
Ó

 D
EL

 S
U

BS
Ò

L,
 S

L 
  

 B
64

80
30

75
  

  
In

s.
 R

eg
. 
M

er
c.

 d
e 

Ba
rc

el
on

a 
Vo

lu
m

 4
03

08
, F

ol
i 3

3,
 F

ul
l B

 3
63

13
6

TRENCAMENT A COMPRESSIÓ UNIAXIAL D'UNA MOSTRA DE SÒL

UNE 103300:1993Número d'informe:

Data d'expedició:

50
60

1440-GTL10

Deformació

Kpa

Tensió

(%)

Dades del material

   Humitat natural 10,42 %

OBSERVACIONS:

Temps (s)
kg/cm2(KN)

0
10

40

20

cm2

1,7974
1,6718

1,7095 642,21
5,85

100

26/03/2010

30

   Humitat zona trencament 16,29

   Velocitat de càrrega

Premsa MUTC-201  200-25 KN

0,00

Àmbit d'acreditació:
GTL     (en tramitació)

registre d'entrada:  0180E/5207/2009

90

2,21
3,59
4,89

70
80

Registre de l'assaig
Corba de trencament

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 1 2 3 4 5
Deformació (%)
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cm
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registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)

Argiles i sorres amb alguna grava puntual. Tonalitat marró.

Determinació del límit plàstic d'un sòl       UNE 103104 / 93

- Data recepció:Diàmetre (mm):

Sistema d'obertura:

Tipus de material: Sòl

15/03/2010

Dimensions de la mostra:

Talls longitudinals en el tub portamostres

- Data extracció:Alçada (mm):

Trencament a compressió uniaxial d'una mostra de sòl       UNE 103400 / 93

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:

10/03/2010

02/03/2010

Anàlisi granulomètrica d'un sòl per tamissat       UNE 103101 / 95
Determinació del límit líquid d'un sòl       UNE 103103 / 94

OBSERVACIONS:

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10
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OBERTURA, PREPARACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA

Trencament a tall directe d'una mostra de sòl       UNE 103401 / 98

ASSAIGS REALITZATS:

Data obertura:

DADES INICIALS:

IB-2076-10  Vilanova i la Geltrú

Cambra humidaEmmagatzematge:

Obra / Projecte:

Tipus de mostra: Inalterada

MI-2 (S-6) Cota d'extracció (m): -8,0 a -8,6

Número d'informe:

Data d'expedició:

1440-GTL10

26/03/2010 Àmbit d'acreditació:

UNE 103100:95

Mostra:

Mostra:

Adreça:

NIF:

Nom:

GTL-1861/10

DADES DEL SOL.LICITANT:

G3 Desenvolupament Territorial, SL

B25364589

C/ Vallbona núm. 22   Els Omells de Na Gaia

Página 8 de 48



68,3

Passa en mostra totalRetingut (g)

(g)TotalParcial

3,3
2,1

0,0

registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)Ámbit d'acreditació:

Mostra total retinguda en el tamís 2 mm, rentada i
seca (g):

Mostra total entre els tamissos 20 mm i 2 mm,
rentada i seca (g):

50,11

Mostra: GTL-1861/10

Massa total retinguda en el tamís 20 mm, rentada i
seca (g):

Mostra retinguda entre els tamissos 20 mm i 2 mm,
rentada i seca (g):

Mostra seca total a l'aire (g):

%

Operador:

1053,80
1069,78

97,5

95,5
0,63 1,78 1017,83 92,2
2,0

98,41086,67

96,9
6,3 10,21 1076,46
5,0 6,68

99,28,65

50,0

25,0

1095,26

40,0

63,0
80,0
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ASSAIG GRANULOMÈTRIC D'UN SÒL PER TAMISSAT

Mostra total que passa pel tamís 2 mm,  seca (g):

Mostra que passa pel tamís 2 mm, assajada i seca
(g):

50,11

0,00

1103,91

UNE 103101:95

88,9

 % Grava (>2 mm):

753,72

2,5
  Humitat higroscòpica (%)  [fracció inferior a 2 mm]: 0,74

4,5
% Grava fina  (6,3-2 mm):

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10

 % Bolos (>63 mm):

0,9927

20,2071

1,0000

 % Fins (<0,08 mm):

10,0
12,5

27,2 19,1

52,15
Mostra que passa pel tamís 2 mm, assajada i
assecada a l'aire (g):

1046,06
15,98

20,0

% Grava grollera  (63-20 mm):
% Grava mitja  (20-6,3 mm):

51,77

Mostra total seca (g): 1096,17

0,0

8,59

68,30,08
806,67

2,62
73,10,16 8,64

OBSERVACIONS:

% Sorra mitja  (0,63-0,2 mm):
% Sorra grollera  (2-0,63 mm):

% Sorra fina  (0,2-0,08 mm): 4,8
 % Sorra (2-0,08 mm):

  Factor de correcció  f1  (fracció entre 20 i  2 mm):

  Factor de correcció  f  (fracció inferior a 2 mm):

  Factor de correcció  f2  (fracció inferior a 2 mm):

Fracció que passa pel tamís 20 mm, seca a l'aire i
assajada (g): 1103,91

Tamissos
UNE (mm)

50,11

1103,91

Número d'informe:

Data d'expedició:

1440-GTL10

26/03/2010

981,260,4 1,81

Data de realització:

KSS

18/03/2010

100,0
100,0

Representació gràfica de la corba granulomètrica

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,0010,010,1110100

Mida de les partícules (mm)

%
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e 
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a
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registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)

Àmbit d'acreditació:

Mostra: GTL-1861/10

15,78 15,33

37,39 36,57

33,88 33,30

 Tara + sòl + aigua (g)

 Tara + sòl (g)

21,9

13,6

 Humitat (%)

Límit plàstic (UNE 103104:93)

9,20 8,93

1,66

14,5 12,8

0,24

 Tara + sòl + aigua (g)

 Aigua (g) 0,19

1,48

8,96 8,74

Límit líquid (UNE 103103:94)

 Tara (g)

 Sòl (g)

 Aigua (g)

30

17,97

7,30 7,26

3,51 3,27

UNE 103103:94  /  UNE 103104:93
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DETERMINACIÓ DELS LÍMITS DE PLASTICITAT D'UN SÒL

 Sòl (g)

OBSERVACIONS:

18,10

22 Núm. Cops

 Tara (g)

Número d'informe:

Data d'expedició:

1440-GTL10

26/03/2010

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10

 Tara + sòl (g)

 Humitat (%)

8,3Índex de plasticitat

    RESULTATS DELS ASSAIGS

Límit líquid

Límit plàstic

22,2 21,3

Operador:

Data de realització:

KSS

23/3/103

Data de realització: 23/03/2010

Operador: KSS

Representació gràfica

21,9

10

100

10
Número de cops

H
um

ita
t (

%
)

4025
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26/03/2010
registre d'entrada:  0180E/5207/2009

GTL     (en tramitació)
Àmbit d'acreditació:

Mostra: GTL-1861/10

Argiles inorgàniques sorrenques de baixa plasticitat

OBSERVACIONS:

--Cu =

  % Passa  UNE 0,4 mm 88,89

  % Passa  UNE 0,08 mm

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10
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CLASSIFICACIÓ DE SÒLS SEGONS EL CRITERI SUCS

ASTM D 2487/06Número d'informe:

Data d'expedició:

1440-GTL10

Descripció

Resum dels resultats de la caracterització del material

  % Passa  UNE 2 mm 95,46

RESULTAT DE L'ASSAIG

8,3

13,6  Límit plàstic

  Índex de plasticitat

Anàlisi granulomètrica Plasticitat

Classificació SUCS CL

68,28

--Cc =

  Límit líquid 21,996,91  % Passa  UNE 5 mm

Gràfica de Plasticitat de casagrande

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Límit líquid

Ín
de

x 
de

 p
la

st
ic

it
at

MH o OH

CH o OH

CL o OL

ML o OLCL-ML
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mm

--

GTL     (en tramitació)
registre d'entrada:  0180E/5207/2009

59,21

Àmbit d'acreditació:

GTL-1861/10

26/03/2010

mmg/cm3 126,22

Dades de la proveta

%    Tipus proveta

   Alçada

mm

cm2

   Volum

751,24   Massa

   Costat m

cm3

mm/min

   Secció

mm

g

27,53

1440-GTL10

Dades del material Esquema de trencament

   Humitat natural 16,54

   Mostra:

CILÍNDRICA

OBSERVACIONS:

Dades de l'assaig

Data de realització: 12/03/2010    Equip utilitzat Premsa MUTC-201  200-25 KN

%

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10
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TRENCAMENT A COMPRESSIÓ UNIAXIAL D'UNA MOSTRA DE SÒL

UNE 103300:1993Número d'informe:

Data d'expedició:

   Grau de saturació

   Densitat aparent 2,16

1,85

1,00

   Densitat  partícules* 2,65

   Índex de porus 0,4286

   Densitat seca

g/cm3

g/cm3

   Costat n

   Diàmetre

--

          Deformació en trencament

     Resultats de l'assaig

%

1,8  Velocitat de desplaçament:

          Resistència a la compressió uniaxial

Operador:

8,17

13,57

MGD

   Humitat zona trencament 16,05

kg/cm2

347,51

Corba de trencament

0

2

4

6

8

10

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Deformació (%)

Te
ns

ió
 (k

p/
cm

2 )
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12,11
12,34
12,58
12,83

5,93

8,10
8,12
8,05
8,05
8,05
8,05

4,98
5,22
5,46
5,70

4,02
4,25
4,50
4,74

3,07
3,31
3,55
3,79

2,12
2,37
2,60
2,84

511,31

0,00
0,12
0,47
0,71
0,94
1,17
1,42
1,66
1,89

454,25
470,24
486,22
499,91

390,33
406,31
424,58
438,27

317,29
337,81
356,08
374,35

241,96
262,49
280,75
303,60

5,21

0,00
50,23
91,31
114,12
139,25
159,77
180,33
200,89
223,70

4,63
4,80
4,96
5,10

3,98
4,14
4,33
4,47

3,24
3,44
3,63
3,82

2,47
2,68
2,86
3,10

1,408

0,00
0,51
0,93
1,16
1,42
1,63
1,84
2,05
2,28

1,251
1,295
1,339
1,376

1,075
1,119
1,169
1,207

0,553

0,930
0,980
1,031

0,616
0,666
0,723
0,773
0,836
0,874

230
240
250

0,000
0,138
0,251
0,314
0,383
0,440
0,497

190
200
210
220

Registre de l'assaig

Càrrega axial Deformació

Registre de l'assaig

Temps (s)
Càrrega axial Tensió Deformació

(kN)Kpa

   Mostra: GTL-1861/10

26/03/2010 Àmbit d'acreditació:
GTL     (en tramitació)

registre d'entrada:  0180E/5207/2009

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10
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TRENCAMENT A COMPRESSIÓ UNIAXIAL D'UNA MOSTRA DE SÒL

UNE 103300:1993Número d'informe:

Data d'expedició:

1440-GTL10

Tensió

30

OBSERVACIONS:

Temps (s)
kg/cm2(kN)

0
10
20

180

40

130

50
60
70
80
90
100
110
120

140
150
160
170

260 1,452 5,38 527,29

kg/cm2 Kpa (%)

6,17

510
520
530
540
550

(%)

6,41
280 1,527 5,66 554,68 6,65
270 1,490 5,52 540,99

6,88
300 1,596 5,91 579,78 7,12
290 1,565 5,80 568,37

7,35
320 1,659 6,15 602,62 7,60
310 1,628 6,03 591,22

330 1,684 6,24 611,74
340 1,716 6,35 623,14
350 1,754 6,49 636,87
360 1,779 6,59 645,99
370 1,810 6,70 657,39
380 1,841 6,82 668,80

684,78 9,49
390 1,860 6,89 675,66

707,62 9,97

410 1,917 7,10 696,22

9,25
400 1,885 6,98

9,73

420 1,948 7,22

8,78
9,01

8,30
8,54

7,83
8,07

10,20
440 1,992 7,38 723,60 10,43
430 1,967 7,29 714,45

10,67
460 2,030 7,52 737,30 10,92
450 2,011 7,45 730,43

11,16
480 2,068 7,66 750,99 11,40
470 2,049 7,59 744,13

11,63
500 2,112 7,82 766,97 11,87
490 2,093 7,75 760,11

7,89
7,96
8,01
8,10
8,12
8,15
8,17
8,15

794,36
794,36
796,64
789,78
789,78
789,78
789,78

8,10

560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660

2,131
2,149
2,162
2,187
2,193
2,200
2,206
2,200

2,175

2,193
2,187
2,187
2,193

796,64

2,175
2,175
2,175

8,12

796,64
798,93
801,22
798,93

773,80
780,66
785,24
794,36

13,06
13,30
13,53
13,78
14,02
14,25
14,49
14,73
14,97
15,20
15,44
15,80
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  Coef. de cons.,  CV  (cm
2/s) 0,01382 0,00607

  Alçada inicial (mm) 19,783

0,3854
0,4499

18,904

0,00355

26/03/2010 Àmbit d'acreditació:
GTL     (en tramitació)

registre d'entrada:  0180E/5207/2009

DRENAT
CONSOLIDAT   Consolidació prèvia

  Sòl summergit SI

94,37

RESULTATS

1 i 3

32,8

0,96

(KPa)

C'  (kg/cm2)

'  (º)

Punts de càlcul

0,93

2,26
29-3-10 29-3-10

TA
LL

D
AD

ES
 F

IN
AL

S

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10
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TRENCAMENT A TALL DIRECTE D'UNA MOSTRA DE SÒL

UNE 103401 : 1998Número d'informe:

Data d'expedició:

Mostra :

MATEST S277-01 

Caixa de tall circular

D
AD

ES
 I

N
IC

IA
LS

1,0

39,42 40,15
20,173  Alçada proveta  (mm)

  Volum proveta  (cm3)

  Humitat (%)

1440-GTL10

  Trencament drenat

  Densitat seca, dry  (g/cm3)

19,821
39,42

17,7

19,783

2,14
1,83

0,4716

2,23 2,37
2,03

  Secció corregida  (cm2)
  Humitat (%)
Índex de porus,  ef

  Grau de saturació,  Sr

16,1
17,13 17,42

  Alçada proveta  (mm)
  Volum proveta  (cm3)

0,4427 0,4499
1,0

  Alçada final (mm)

  Densitat aparent, ap  (g/cm3)

  Assentament total (mm)

1,01  Tensió normal (kg/cm2)

OBSERVACIONS:

  Densitat aparent, ap  (g/cm3)
  Densitat seca, dry  (g/cm3)

2,36
2,021,92

1,16

1 i 2

16,7

17,953
35,73

1,84

37,63
18,924 17,813

35,49

0,4013

19,821

1,0
0,3774 0,3055

1,0

0,4016
0,4716

1,00

2,12
1,80

20,173
1,00

0,959
19,214

0,879

85,07

19,9019,93
17,3 17,7

  Massa humida (g)

3

85,20

21PROBETA
  Tram assajat
  Tipus de mostra
  Paràmetres residuals

Cèl.lula de càrrega 3 KN

Sensors de recorregut 

de   -8   a   -8,25   m

EQUIP EMPRATCONDICIONS DE L'ASSAIG

DADES DE L'ASSAIG

84,52

INALTERADA

NO

SI
CD

SI

LVDT de 10 i 25 mm

  Secció proveta  (cm2)

0,4427
0,569
19,252

  Índex de porus inicial

Índex de porus,  e0

  Grau de saturació,  Sr 1,1

19,89

2,16

36,0

2 i 3

0,15
1,02 2,04 3,06

17,73
16,8

0,3096
1,0

91,66 102,51 69,96

0,711,05

32,8

2,97

0,65 0,30

29-3-10

1,62 2,19 2,93
1,79

29,4

113,59

Valors màxims

  Data inici

  Data de realització
  Tensió tang. màx.  (kg/cm2)
  Tensió tang. càlcul  (kg/cm2)
  Tensió normal  (kg/cm2)
  Vel. de deformació (mm/min)

30,1

1, 2 i 3

GTL-1861/10

TIPUS D'ASSAIG

  Data final 29-3-1029-3-1029-3-10

  Índex de porus final

26-3-10 26-3-10 26-3-10

2,26

1,79

2,97

2,192

2,932

1,619

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5

tensió normal (kg/cm2)

Te
ns

ió
 ta

ng
en

ci
al

 (k
g/

cm
2 )

valors màxims  [0,636] valors càlcul  [0,606]

valors màxims punts 1, 2 i 3

punts 2 i 3 punts 1 i 2
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UNE 103401 : 19981440-GTL10Número d'informe:

00/01/1900 Àmbit d'acreditació:
GTL     (en tramitació)

registre d'entrada:  0180E/5207/2009

OBSERVACIONS:

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10
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Data d'expedició:

Mostra :

TRENCAMENT A TALL DIRECTE D'UNA MOSTRA DE SÒL

GTL-1861/10

Corbes de consolidació

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0
10 100 1000 10000 100000

temps (s)

de
fo

rm
ac

ió
 (m

m
)

probeta 1 probeta 2 probeta 3

Corbes de trencament

0

1

2

3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Deformació horitzontal (mm)

Te
ns

ió
 ta

ng
en

ci
al

 (k
g/

cm
2 )
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registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)

Argiles amb sorres i alguna grava puntual. Tonalitat marró.

Determinació del límit plàstic d'un sòl       UNE 103104 / 93

- Data recepció:Diàmetre (mm):

Sistema d'obertura:

Tipus de material: Sòl

18/03/2010

Dimensions de la mostra:

Pistó manual

- Data extracció:Alçada (mm):

Trencament a compressió uniaxial d'una mostra de sòl       UNE 103400 / 93

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:

10/03/2010

03/03/2010

Anàlisi granulomètrica d'un sòl per tamissat       UNE 103101 / 95
Determinació del límit líquid d'un sòl       UNE 103103 / 94

OBSERVACIONS:

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10
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OBERTURA, PREPARACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA

Trencament a tall directe d'una mostra de sòl       UNE 103401 / 98

ASSAIGS REALITZATS:

Data obertura:

DADES INICIALS:

IB-2076-10  Vilanova i la Geltrú

Cambra humidaEmmagatzematge:

Obra / Projecte:

Tipus de mostra: Portamostres Shelby

SHELBY (S-7) Cota d'extracció (m): -8,6 a -9,2

Número d'informe:

Data d'expedició:

1440-GTL10

26/03/2010 Àmbit d'acreditació:

UNE 103100:95

Mostra:

Mostra:

Adreça:

NIF:

Nom:

GTL-1862/10

DADES DEL SOL.LICITANT:

G3 Desenvolupament Territorial, SL

B25364589

C/ Vallbona núm. 22   Els Omells de Na Gaia
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63,2

Passa en mostra totalRetingut (g)

(g)TotalParcial

1,1
0,2

0,0

registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)Ámbit d'acreditació:

Mostra total retinguda en el tamís 2 mm, rentada i
seca (g):

Mostra total entre els tamissos 20 mm i 2 mm,
rentada i seca (g):

7,16

Mostra: GTL-1862/10

Massa total retinguda en el tamís 20 mm, rentada i
seca (g):

Mostra retinguda entre els tamissos 20 mm i 2 mm,
rentada i seca (g):

Mostra seca total a l'aire (g):

%

Operador:

943,96
945,03

99,4

99,2
0,63 0,61 933,62 98,2
2,0

99,7948,25

99,4
6,3 2,71 945,54
5,0 0,51

50,0

25,0
40,0

63,0
80,0

TP
S,

 P
RO

SP
EC

CI
Ó

 D
EL

 S
U

BS
Ò

L,
 S

L 
  

 B
64

80
30

75
  

  
In

s.
 R

eg
. 
M

er
c.

 d
e 

Ba
rc

el
on

a 
Vo

lu
m

 4
03

08
, F

ol
i 3

3,
 F

ul
l B

 3
63

13
6

ASSAIG GRANULOMÈTRIC D'UN SÒL PER TAMISSAT

Mostra total que passa pel tamís 2 mm,  seca (g):

Mostra que passa pel tamís 2 mm, assajada i seca
(g):

7,16

0,00

951,12

UNE 103101:95

96,1

 % Grava (>2 mm):

601,06

0,6
  Humitat higroscòpica (%)  [fracció inferior a 2 mm]: 0,63

0,8
% Grava fina  (6,3-2 mm):

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10

 % Bolos (>63 mm):

0,9937

16,9503

1,0000

 % Fins (<0,08 mm):

10,0
12,5

36,1 28,7

55,69
Mostra que passa pel tamís 2 mm, assajada i
assecada a l'aire (g):

938,05
1,07

20,0

% Grava grollera  (63-20 mm):
% Grava mitja  (20-6,3 mm):

55,34

Mostra total seca (g): 945,21

0,0

2,87

63,20,08
661,06

3,54
69,50,16 14,94

OBSERVACIONS:

% Sorra mitja  (0,63-0,2 mm):
% Sorra grollera  (2-0,63 mm):

% Sorra fina  (0,2-0,08 mm): 6,3
 % Sorra (2-0,08 mm):

  Factor de correcció  f1  (fracció entre 20 i  2 mm):

  Factor de correcció  f  (fracció inferior a 2 mm):

  Factor de correcció  f2  (fracció inferior a 2 mm):

Fracció que passa pel tamís 20 mm, seca a l'aire i
assajada (g): 951,12

Tamissos
UNE (mm)

7,16

951,12

Número d'informe:

Data d'expedició:

1440-GTL10

26/03/2010

914,300,4 1,14

Data de realització:

KSS

23/03/2010

100,0
100,0

Representació gràfica de la corba granulomètrica
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0,0010,010,1110100

Mida de les partícules (mm)
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Página 17 de 48

registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)

Àmbit d'acreditació:

Mostra: GTL-1862/10

13,87 14,62

34,18 38,26

31,52 35,52

 Tara + sòl + aigua (g)

 Tara + sòl (g)

19,2

13,0

 Humitat (%)

Límit plàstic (UNE 103104:93)

9,43 9,01

1,85

13,0 13,0

0,24

 Tara + sòl + aigua (g)

 Aigua (g) 0,19

1,46

9,19 8,82

Límit líquid (UNE 103103:94)

 Tara (g)

 Sòl (g)

 Aigua (g)

35

20,90

7,34 7,36

2,66 2,74

UNE 103103:94  /  UNE 103104:93
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DETERMINACIÓ DELS LÍMITS DE PLASTICITAT D'UN SÒL

 Sòl (g)

OBSERVACIONS:

17,65

21 Núm. Cops

 Tara (g)

Número d'informe:

Data d'expedició:

1440-GTL10

26/03/2010

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10

 Tara + sòl (g)

 Humitat (%)

6,2Índex de plasticitat

    RESULTATS DELS ASSAIGS

Límit líquid

Límit plàstic

19,2 18,7

Operador:

Data de realització:

KSS

24/03/2010

Data de realització: 24/03/2010

Operador: KSS

Representació gràfica

19,2

10

100

10
Número de cops

H
um

ita
t (

%
)

4025

Página 18 de 48



26/03/2010
registre d'entrada:  0180E/5207/2009

GTL     (en tramitació)
Àmbit d'acreditació:

Mostra: GTL-1862/10

Argiles llimoses sorrenques

OBSERVACIONS:

--Cu =

  % Passa  UNE 0,4 mm 96,13

  % Passa  UNE 0,08 mm

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10
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CLASSIFICACIÓ DE SÒLS SEGONS EL CRITERI SUCS

ASTM D 2487/06Número d'informe:

Data d'expedició:

1440-GTL10

Descripció

Resum dels resultats de la caracterització del material

  % Passa  UNE 2 mm 99,25

RESULTAT DE L'ASSAIG

6,2

13,0  Límit plàstic

  Índex de plasticitat

Anàlisi granulomètrica Plasticitat

Classificació SUCS CL-ML

63,19

--Cc =

  Límit líquid 19,299,36  % Passa  UNE 5 mm

Gràfica de Plasticitat de casagrande

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Límit líquid

Ín
de

x 
de

 p
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st
ic

it
at

MH o OH

CH o OH

CL o OL

ML o OLCL-ML
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LVDT de 10 i 25 mm

OPERARI: MGD

21,121,221,4

0,03 0,04 0,06

2,65 3,60 5,962,96

21,3

0,03Cu  (kp/cm2)

u (º)

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10
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TRENCAMENT A TALL DIRECTE D'UNA MOSTRA DE SÒL

UNE 103401 : 1998Número d'informe:

Data d'expedició:

1, 2 i 3 1 i 2

EQUIP EMPRATCONDICIONS DE L'ASSAIG

      RESULTATS DE L'ASSAIG

Punts càlcul 2 i 3
Valors

màxims

UU
NO-DRENAT

NO-CONSOLIDAT

Mostra : GTL-1862/10

IN
IC

IA
LS 40,79

16,0

  Densitat aparent, ap  (g/cm3)

  Volum proveta  (cm3)
  Humitat (%)
Índex de porus,  e0

20,775

1,82

PROBETA

  Paràmetres residuals

19,63

DADES DE L'ASSAIG

1   Tram assajat
85,94
19,63

  Massa humida proveta  (g)

3

  Sòl summergit NO

TIPUS D'ASSAIG

  Trencament drenat

16,65

2,27

37,93

  Consolidació prèvia

17,6

1,2
0,3637
16,5

21,02821,077

2,08
1,78

19,267
37,83

1,22

18-3-10
1,24

1440-GTL10

FI
N

AL
S

  Secció final corregida  (cm2)
  Humitat (%)
Índex de porus,  ef

  Grau de saturació,  Sr

  Alçada proveta  (mm)
  Volum proveta  (cm3)

19,319

1,93

OBSERVACIONS:

  Densitat aparent, ap  (g/cm3)
  Densitat seca, dry  (g/cm3)

2,26
1,941,91

2,22

*densitat relativa de les partícules estimada en 2,65 g/cm 3

  (KPa)

1,1
0,3860 0,3745

1,2

16,0

41,38
17,6

0,9

0,43

2,092,11

16,64
38,75
19,734

AS
SA

IG

41,29
16,5

16,64

1,77  Densitat seca, dry  (g/cm3)

  Data de realització

  Alçada inici assaig  (mm)

0,83
2,04

MATEST S277-01 

Caixa de tall circular

-9,1

NO

-8,9

NO

a

NO

de

Cèl.lula de càrrega 3 KN

  Alçada proveta  (mm)
  Secció proveta  (cm2)

0,4865
  Grau de saturació,  Sr

0,4565 0,4932
0,90,9

2
  Tipus de mostra

85,66
19,63

m
INALTERADA

86,01

3,06
1,5

21,00220,738
1,5

20,987
  Vel. de deformació (mm/min) 1,5

0,46
18-3-10 18-3-10

0,84  Tensió tang. màx.  (kg/cm2)
  Tensió tang. càlcul  (kg/cm2)
  Tensió normal  (kg/cm2) 1,02

26/03/2010 Àmbit d'acreditació:
GTL     (en tramitació)

registre d'entrada:  0180E/5207/2009

0,84

0,46

1,24

0,83

1,22

0,43

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5

tensió normal (kg/cm2)

Te
ns

ió
 ta

ng
en

ci
al

 (k
g/

cm
2 )

valors màxims  [0,63] valors càlcul  [0,66]

valors màxims punts 1, 2 i 3

punts 2 i 3 punts 1 i 2

Corbes de trencament

0,0

0,5

1,0

1,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Deformació horitzontal (mm)

Te
ns

ió
 ta

ng
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ci
al

 (k
g/

cm
2 )

Tensió normal
= 1 kg/cm2

Tensió normal
= 2 kg/cm2

Tensió normal
= 3 kg/cm2
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Mostra:

Mostra:

Adreça:

NIF:

Nom:

GTL-1863/10

DADES DEL SOL.LICITANT:

G3 Desenvolupament Territorial, SL

B25364589

C/ Vallbona núm. 22   Els Omells de Na Gaia

Número d'informe:

Data d'expedició:

1440-GTL10

26/03/2010 Àmbit d'acreditació:

UNE 103100:95

DADES INICIALS:

IB-2076-10  Vilanova i la Geltrú

Cambra humidaEmmagatzematge:

Obra / Projecte:

Tipus de mostra: Inalterada

MI-1 (S-5) Cota d'extracció (m): -6,0 a -6,6

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10
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OBERTURA, PREPARACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA

ASSAIGS REALITZATS:

Data obertura:

Anàlisi granulomètrica d'un sòl per tamissat       UNE 103101 / 95
Determinació del límit líquid d'un sòl       UNE 103103 / 94

OBSERVACIONS:

- Data extracció:Alçada (mm):

Trencament a tall directe d'una mostra de sòl       UNE 103401 / 98

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:

10/03/2010

01/03/2010

Sistema d'obertura:

Tipus de material: Sòl

17/03/2010

Dimensions de la mostra:

Talls longitudinals en el tub portamostres

registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)

Argiles amb sorres i algunes graves. Tonalitat marró clara.

Determinació del límit plàstic d'un sòl       UNE 103104 / 93

- Data recepció:Diàmetre (mm):

Página 21 de 48

787,400,4 2,03

Data de realització:

KSS

18/03/2010

100,0
100,0

Número d'informe:

Data d'expedició:

1440-GTL10

26/03/2010

Fracció que passa pel tamís 20 mm, seca a l'aire i
assajada (g): 1239,12

Tamissos
UNE (mm)

175,19

1239,12

OBSERVACIONS:

% Sorra mitja  (0,63-0,2 mm):
% Sorra grollera  (2-0,63 mm):

% Sorra fina  (0,2-0,08 mm): 4,7
 % Sorra (2-0,08 mm):

  Factor de correcció  f1  (fracció entre 20 i  2 mm):

  Factor de correcció  f  (fracció inferior a 2 mm):

  Factor de correcció  f2  (fracció inferior a 2 mm):

53,10,08
715,42

3,28
57,70,16 4,07

86,05

20,0

% Grava grollera  (63-20 mm):
% Grava mitja  (20-6,3 mm):

52,87

Mostra total seca (g): 1231,64

0,0

13,9210,0
12,5

23,0 8,7

53,29
Mostra que passa pel tamís 2 mm, assajada i
assecada a l'aire (g):

935,03

% Grava fina  (6,3-2 mm):

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10

 % Bolos (>63 mm):

0,9921

17,6864

1,0000

 % Fins (<0,08 mm):

UNE 103101:95

63,5

 % Grava (>2 mm):

657,40

5,4
  Humitat higroscòpica (%)  [fracció inferior a 2 mm]: 0,80

23,9

80,0
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ASSAIG GRANULOMÈTRIC D'UN SÒL PER TAMISSAT

Mostra total que passa pel tamís 2 mm,  seca (g):

Mostra que passa pel tamís 2 mm, assajada i seca
(g):

296,61

121,42

1117,70

63,0

90,2
95,7

50,0

25,0

1097,75

67,59 1117,70
40,0 53,83 1185,29

88,6
0,00 1117,70 90,2
19,95

87,51083,83

83,0
6,3 33,18 1050,65
5,0 22,09 1028,56

84,8

76,1
0,63 6,74 823,30 66,4
2,0 942,51

Mostra seca total a l'aire (g):

%

Operador:

registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)Ámbit d'acreditació:

Mostra total retinguda en el tamís 2 mm, rentada i
seca (g):

Mostra total entre els tamissos 20 mm i 2 mm,
rentada i seca (g):

175,19

Mostra: GTL-1863/10

Massa total retinguda en el tamís 20 mm, rentada i
seca (g):

Mostra retinguda entre els tamissos 20 mm i 2 mm,
rentada i seca (g):

53,1

Passa en mostra totalRetingut (g)

(g)TotalParcial

9,6
8,7

9,8

Representació gràfica de la corba granulomètrica
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Mida de les partícules (mm)
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25,9 25,2

Operador:

Data de realització:

KSS

23/03/2010

Data de realització: 23/03/2010

Operador: KSS

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10

 Tara + sòl (g)

 Humitat (%)

11,1Índex de plasticitat

    RESULTATS DELS ASSAIGS

Límit líquid

Límit plàstic

Número d'informe:

Data d'expedició:

1440-GTL10

26/03/2010

UNE 103103:94  /  UNE 103104:93
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DETERMINACIÓ DELS LÍMITS DE PLASTICITAT D'UN SÒL

 Sòl (g)

OBSERVACIONS:

17,69

21 Núm. Cops

 Tara (g)

Límit líquid (UNE 103103:94)

 Tara (g)

 Sòl (g)

 Aigua (g)

28

20,81

7,27 31,78

3,39 3,28

14,8

0,27

 Tara + sòl + aigua (g)

 Aigua (g) 0,23

1,55

9,23 33,33

 Tara + sòl + aigua (g)

 Tara + sòl (g)

25,4

14,3

 Humitat (%)

Límit plàstic (UNE 103104:93)

9,50 33,56

1,96

13,8

13,10 13,02

34,18 37,11

30,79 33,83

registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)

Àmbit d'acreditació:

Mostra: GTL-1863/10

Representació gràfica

25,4

10

100

10
Número de cops

H
um

ita
t (

%
)

4025
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  Límit líquid 25,483,01  % Passa  UNE 5 mm

Classificació SUCS CL

53,05

--Cc =

Resum dels resultats de la caracterització del material

  % Passa  UNE 2 mm 76,06

RESULTAT DE L'ASSAIG

11,1

14,3  Límit plàstic

  Índex de plasticitat

Anàlisi granulomètrica Plasticitat

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10
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CLASSIFICACIÓ DE SÒLS SEGONS EL CRITERI SUCS

ASTM D 2487/06Número d'informe:

Data d'expedició:

1440-GTL10

Descripció

Mostra: GTL-1863/10

Argiles llimoses sorrenques amb graves

OBSERVACIONS:

--Cu =

  % Passa  UNE 0,4 mm 63,55

  % Passa  UNE 0,08 mm

26/03/2010
registre d'entrada:  0180E/5207/2009

GTL     (en tramitació)
Àmbit d'acreditació:

Gràfica de Plasticitat de casagrande
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17,924

Àmbit d'acreditació:
GTL     (en tramitació)

registre d'entrada:  0180E/5207/2009

DRENAT
CONSOLIDAT   Consolidació prèvia

  Sòl summergit SI

'  (º)

Punts de càlcul

0,92

26/03/2010

CO
N

SO
LI

D
AC

IÓ

  Coef. de cons.,  CV  (cm
2/s) 0,00146 0,00446

  Alçada inicial (mm) 19,710

22-3-10 22-3-10

TA
LL

88,16

RESULTATS

1 i 3

31,3

0,90

(KPa)

C'  (kg/cm2)

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10
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TRENCAMENT A TALL DIRECTE D'UNA MOSTRA DE SÒL

UNE 103401 : 1998Número d'informe:

Data d'expedició:

Mostra :

2,24

  Alçada proveta  (mm)
  Volum proveta  (cm3)

  Humitat (%)

D
AD

ES
 F

IN
AL

S

1,1

39,52 39,82
20,008

1440-GTL10

  Trencament drenat

  Densitat seca, dry  (g/cm3)

19,591
38,96

25,3

19,831

2,07
1,67

0,6500

2,17 2,31
1,99

  Secció corregida  (cm2)
  Humitat (%)
Índex de porus,  ef

  Grau de saturació,  Sr

15,6
17,40 16,91

  Alçada proveta  (mm)
  Volum proveta  (cm3)

0,5765 0,5893
1,1

  Alçada final (mm)

  Densitat aparent, ap  (g/cm3)

  Assentament total (mm)

1,01  Tensió normal (kg/cm2)

OBSERVACIONS:

  Densitat aparent, ap  (g/cm3)
  Densitat seca, dry  (g/cm3)

2,21
1,901,87

0,95

1 i 2

16,0

16,875
33,59

1,68

34,95
17,573 16,575

33,03

0,4638

19,483

1,0
0,4141 0,3284

1,0

0,6307

1,00

2,03
1,61

19,773
1,00

1,419
18,824

2,028
0,5796

19,9019,93
24,3 26,7

LVDT de 10 i 25 mm

  Massa humida (g)

3
-6,2 -6,5

82,04

21PROBETA

D
AD

ES
 I

N
IC

IA
LS

  Tipus de mostra
  Paràmetres residuals

de

NO

81,91

a m
INALTERADA

81,03

OPERARI: MGD
DADES DE L'ASSAIG

  Tram assajat

  Secció proveta  (cm2)

0,5678
1,509
18,190

  Índex de porus inicial

Índex de porus,  e0

  Grau de saturació,  Sr 1,2

19,89

2,11

28,7

2 i 3

0,07
1,02 2,04 3,06

17,81
15,8

0,3917
1,0

90,17 82,14 106,25

1,080,84

31,3

2,78

0,22 0,04

22-3-10

1,52 2,20 2,76
1,54

33,8

93,09

Valors màxims

  Data inici

  Data de realització
  Tensió tang. màx.  (kg/cm2)
  Tensió tang. càlcul  (kg/cm2)
  Tensió normal  (kg/cm2)
  Vel. de deformació (mm/min)

31,2

1, 2 i 3

  Índex de porus final

17-3-10 17-3-10 17-3-10

0,5524
0,00079

0,4365

  Data final 18-3-1018-3-1018-3-10

GTL-1863/10

TIPUS D'ASSAIG

EQUIP EMPRATCONDICIONS DE L'ASSAIG

SI
CD

SI

Cèl.lula de càrrega 3 KN

MATEST S277-01 

Caixa de tall circular

2,24

1,54

2,78

2,20

2,76

1,52

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5

tensió normal (kg/cm2)

Te
ns

ió
 ta

ng
en

ci
al

 (k
g/

cm
2 )

valors màxims  [0,636] valors càlcul  [0,606]

valors màxims punts 1, 2 i 3

punts 2 i 3 punts 1 i 2
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UNE 103401 : 19981440-GTL10Número d'informe:

26/03/2010 Àmbit d'acreditació:
GTL     (en tramitació)

registre d'entrada:  0180E/5207/2009

OBSERVACIONS:

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10
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Data d'expedició:

Mostra :

TRENCAMENT A TALL DIRECTE D'UNA MOSTRA DE SÒL

GTL-1863/10

Corbes de consolidació

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8
10 100 1000 10000 100000

temps (s)

de
fo

rm
ac

ió
 (m

m
)

probeta 1 probeta 2 probeta 3

Corbes de trencament

0

1

2

3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Deformació horitzontal (mm)

Te
ns

ió
 ta

ng
en

ci
al

 (k
g/

cm
2 )
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registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)

Argiles amb algunes graves. Tonalitat marró vermellosa.

Determinació del límit plàstic d'un sòl       UNE 103104 / 93

- Data recepció:Diàmetre (mm):

Sistema d'obertura:

Tipus de material: Sòl

12/03/2010

Dimensions de la mostra:

Talls longitudinals en el tub portamostres

- Data extracció:Alçada (mm):

Trencament a compressió uniaxial d'una mostra de sòl       UNE 103400 / 93

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:

10/03/2010

04/03/2010

Anàlisi granulomètrica d'un sòl per tamissat       UNE 103101 / 95
Determinació del límit líquid d'un sòl       UNE 103103 / 94

OBSERVACIONS:

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10
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OBERTURA, PREPARACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA

ASSAIGS REALITZATS:

Data obertura:

DADES INICIALS:

IB-2076-10  Vilanova i la Geltrú

Cambra humidaEmmagatzematge:

Obra / Projecte:

Tipus de mostra: Inalterada

MI-4 (S-8) Cota d'extracció (m): -12,0 a -12,6

Número d'informe:

Data d'expedició:

1440-GTL10

26/03/2010 Àmbit d'acreditació:

UNE 103100:95

Mostra:

Mostra:

Adreça:

NIF:

Nom:

GTL-1864/10

DADES DEL SOL.LICITANT:

G3 Desenvolupament Territorial, SL

B25364589

C/ Vallbona núm. 22   Els Omells de Na Gaia

Página 27 de 48

85,5

Passa en mostra totalRetingut (g)

(g)TotalParcial

1,6
0,7

0,0

registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)Ámbit d'acreditació:

Mostra total retinguda en el tamís 2 mm, rentada i
seca (g):

Mostra total entre els tamissos 20 mm i 2 mm,
rentada i seca (g):

59,12

Mostra: GTL-1864/10

Massa total retinguda en el tamís 20 mm, rentada i
seca (g):

Mostra retinguda entre els tamissos 20 mm i 2 mm,
rentada i seca (g):

Mostra seca total a l'aire (g):

%

Operador:

1338,54
1345,18

96,4

95,8
0,63 1,09 1315,99 94,2
2,0

96,91354,67

96,2
6,3 6,87 1347,80
5,0 2,62

98,028,27

50,0

25,0

1369,39

40,0

63,0
80,0
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ASSAIG GRANULOMÈTRIC D'UN SÒL PER TAMISSAT

Mostra total que passa pel tamís 2 mm,  seca (g):

Mostra que passa pel tamís 2 mm, assajada i seca
(g):

59,12

0,00

1397,66

UNE 103101:95

93,3

 % Grava (>2 mm):

1195,38

3,6
  Humitat higroscòpica (%)  [fracció inferior a 2 mm]: 0,64

4,2
% Grava fina  (6,3-2 mm):

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10

 % Bolos (>63 mm):

0,9936

20,6884

1,0000

 % Fins (<0,08 mm):

10,0
12,5

10,2 4,6

64,70
Mostra que passa pel tamís 2 mm, assajada i
assecada a l'aire (g):

1330,03
6,64

20,0

% Grava grollera  (63-20 mm):
% Grava mitja  (20-6,3 mm):

64,29

Mostra total seca (g): 1389,15

0,0

14,72

85,50,08
1251,86

2,73
89,60,16 2,54

OBSERVACIONS:

% Sorra mitja  (0,63-0,2 mm):
% Sorra grollera  (2-0,63 mm):

% Sorra fina  (0,2-0,08 mm): 4,0
 % Sorra (2-0,08 mm):

  Factor de correcció  f1  (fracció entre 20 i  2 mm):

  Factor de correcció  f  (fracció inferior a 2 mm):

  Factor de correcció  f2  (fracció inferior a 2 mm):

Fracció que passa pel tamís 20 mm, seca a l'aire i
assajada (g): 1397,66

Tamissos
UNE (mm)

59,12

1397,66

Número d'informe:

Data d'expedició:

1440-GTL10

26/03/2010

1304,400,4 0,56

Data de realització:

KSS

17/03/2010

100,0
100,0

Representació gràfica de la corba granulomètrica
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Página 28 de 48



registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)

Àmbit d'acreditació:

Mostra: GTL-1864/10

13,13 14,20

35,19 36,39

31,23 31,90

 Tara + sòl + aigua (g)

 Tara + sòl (g)

31,1

16,5

 Humitat (%)

Límit plàstic (UNE 103104:93)

9,06 9,77

1,51

16,6 16,4

0,25

 Tara + sòl + aigua (g)

 Aigua (g) 0,34

2,07

8,81 9,43

Límit líquid (UNE 103103:94)

 Tara (g)

 Sòl (g)

 Aigua (g)

24

17,70

7,30 7,36

3,96 4,49

UNE 103103:94  /  UNE 103104:93
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DETERMINACIÓ DELS LÍMITS DE PLASTICITAT D'UN SÒL

 Sòl (g)

OBSERVACIONS:

18,10

31 Núm. Cops

 Tara (g)

Número d'informe:

Data d'expedició:

1440-GTL10

26/03/2010

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10

 Tara + sòl (g)

 Humitat (%)

14,6Índex de plasticitat

    RESULTATS DELS ASSAIGS

Límit líquid

Límit plàstic

30,2 31,6

Operador:

Data de realització:

KSS

17/03/2010

Data de realització: 17/03/2010

Operador: KSS

Representació gràfica

31,1

10

100

10
Número de cops

H
um

ita
t (

%
)

4025
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26/03/2010
registre d'entrada:  0180E/5207/2009

GTL     (en tramitació)
Àmbit d'acreditació:

Mostra: GTL-1864/10

Argiles inorgàniques de baixa plasticitat

OBSERVACIONS:

--Cu =

  % Passa  UNE 0,4 mm 93,33

  % Passa  UNE 0,08 mm

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10
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CLASSIFICACIÓ DE SÒLS SEGONS EL CRITERI SUCS

ASTM D 2487/06Número d'informe:

Data d'expedició:

1440-GTL10

Descripció

Resum dels resultats de la caracterització del material

  % Passa  UNE 2 mm 95,77

RESULTAT DE L'ASSAIG

14,6

16,5  Límit plàstic

  Índex de plasticitat

Anàlisi granulomètrica Plasticitat

Classificació SUCS CL

85,53

--Cc =

  Límit líquid 31,196,25  % Passa  UNE 5 mm

Gràfica de Plasticitat de casagrande
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mm

--

GTL     (en tramitació)
registre d'entrada:  0180E/5207/2009

41,61

Àmbit d'acreditació:

GTL-1864/10

26/03/2010

mmg/cm3 83,46

Dades de la proveta

%    Tipus proveta

   Alçada

mm

cm2

   Volum

232,35   Massa

   Costat m

cm3

mm/min

   Secció

mm

g

13,60

1440-GTL10

Dades del material Esquema de trencament

   Humitat natural 17,17

   Mostra:

CILÍNDRICA

OBSERVACIONS:

Dades de l'assaig

Data de realització: 12/03/2010    Equip utilitzat Premsa MUTC-201  200-25 KN

%

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10
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TRENCAMENT A COMPRESSIÓ UNIAXIAL D'UNA MOSTRA DE SÒL

UNE 103300:1993Número d'informe:

Data d'expedició:

   Grau de saturació

   Densitat aparent 2,05

1,75

0,88

   Densitat  partícules* 2,65

   Índex de porus 0,5165

   Densitat seca

g/cm3

g/cm3

   Costat n

   Diàmetre

--

          Deformació en trencament

     Resultats de l'assaig

%

1,2  Velocitat de desplaçament:

          Resistència a la compressió uniaxial

Operador:

6,79

5,96

MGD

   Humitat zona trencament 18,27

kg/cm2

113,48

Corba de trencament

0

2

4

6

8

10

0 2 4 6 8 10
Deformació (%)

Te
ns

ió
 (k

p/
cm

2 )
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6,21

5,26
5,49
5,74
5,97

4,29
4,53
4,78
5,01

3,34
3,58
3,82
4,05

2,38
2,62
2,85
3,10

665,59

0,00
0,48
0,71
0,95
1,19
1,43
1,67
1,91
2,14

642,49
651,76
656,32
665,59

596,23
605,50
619,40
628,59

517,69
536,15
559,31
577,77

425,24
452,97
480,69
499,23

6,79

0,00
134,07
184,89
226,52
268,07
309,70
342,06
374,42
402,15

6,55
6,65
6,69
6,79

6,08
6,17
6,32
6,41

5,28
5,47
5,70
5,89

4,34
4,62
4,90
5,09

0,905

0,00
1,37
1,89
2,31
2,73
3,16
3,49
3,82
4,10

0,874
0,886
0,892
0,905

0,811
0,823
0,842
0,855

0,509

0,729
0,761
0,786

0,547
0,578
0,616
0,654
0,679
0,704

230
240
250

0,000
0,182
0,251
0,308
0,365
0,421
0,465

190
200
210
220

Registre de l'assaig

Càrrega axial Deformació

Registre de l'assaig

Temps (s)
Càrrega axial Tensió Deformació

(kN)Kpa

   Mostra: GTL-1864/10

26/03/2010 Àmbit d'acreditació:
GTL     (en tramitació)

registre d'entrada:  0180E/5207/2009

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10
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TRENCAMENT A COMPRESSIÓ UNIAXIAL D'UNA MOSTRA DE SÒL

UNE 103300:1993Número d'informe:

Data d'expedició:

1440-GTL10

Tensió

30

OBSERVACIONS:

Temps (s)
kg/cm2(kN)

0
10
20

180

40

130

50
60
70
80
90
100
110
120

140
150
160
170

260 0,892 6,69 656,32

kg/cm2 Kpa (%)

6,45

(%)

6,69
280 0,892 6,69 656,32 6,93
270 0,892 6,69 656,32

7,16
300 0,874 6,55 642,49 7,40
290 0,886 6,65 651,76

7,64
320 0,855 6,41 628,59 7,88
310 0,867 6,50 637,86
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Mostra:

Mostra:

Adreça:

NIF:

Nom:

GTL-1865/10

DADES DEL SOL.LICITANT:

G3 Desenvolupament Territorial, SL

B25364589

C/ Vallbona núm. 22   Els Omells de Na Gaia

Número d'informe:

Data d'expedició:

1440-GTL10

26/03/2010 Àmbit d'acreditació:

UNE 103100:95

DADES INICIALS:

IB-2076-10  Vilanova i la Geltrú

Cambra humidaEmmagatzematge:

Obra / Projecte:

Tipus de mostra: Inalterada

MI-2 (S-7) Cota d'extracció (m): -12,0 a -12,6

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10
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OBERTURA, PREPARACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA

ASSAIGS REALITZATS:

Data obertura:

Anàlisi granulomètrica d'un sòl per tamissat       UNE 103101 / 95
Determinació del límit líquid d'un sòl       UNE 103103 / 94

OBSERVACIONS:

- Data extracció:Alçada (mm):

Trencament a tall directe d'una mostra de sòl       UNE 103401 / 98

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:

10/03/2010

03/03/2010

Sistema d'obertura:

Tipus de material: Sòl

22/03/2010

Dimensions de la mostra:

Talls longitudinals en el tub portamostres

registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)

Llims argilosos amb algunes graves. Tonalitat marró.

Determinació del límit plàstic d'un sòl       UNE 103104 / 93

- Data recepció:Diàmetre (mm):

Página 33 de 48

1167,050,4 0,78

Data de realització:

KSS

24/03/2010

100,0
100,0

Número d'informe:

Data d'expedició:

1440-GTL10

26/03/2010

Fracció que passa pel tamís 20 mm, seca a l'aire i
assajada (g): 1207,1

Tamissos
UNE (mm)

5,23

1207,10

OBSERVACIONS:

% Sorra mitja  (0,63-0,2 mm):
% Sorra grollera  (2-0,63 mm):

% Sorra fina  (0,2-0,08 mm): 5,1
 % Sorra (2-0,08 mm):

  Factor de correcció  f1  (fracció entre 20 i  2 mm):

  Factor de correcció  f  (fracció inferior a 2 mm):

  Factor de correcció  f2  (fracció inferior a 2 mm):

79,00,08
1015,19

2,96
84,10,16 7,24

3,83

20,0

% Grava grollera  (63-20 mm):
% Grava mitja  (20-6,3 mm):

56,72

Mostra total seca (g): 1194,85

0,0

10,0
12,5

20,6 13,9

57,30
Mostra que passa pel tamís 2 mm, assajada i
assecada a l'aire (g):

1189,62

% Grava fina  (6,3-2 mm):

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10

 % Bolos (>63 mm):

0,9898

20,9750

1,0000

 % Fins (<0,08 mm):

UNE 103101:95

96,7

 % Grava (>2 mm):

953,11

0,1
  Humitat higroscòpica (%)  [fracció inferior a 2 mm]: 1,03

0,4

80,0
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ASSAIG GRANULOMÈTRIC D'UN SÒL PER TAMISSAT

Mostra total que passa pel tamís 2 mm,  seca (g):

Mostra que passa pel tamís 2 mm, assajada i seca
(g):

5,23

0,00

1207,10

63,0
50,0

25,0
40,0

99,9
6,3 0,91 1206,19
5,0 0,49 1205,70

99,9

99,6
0,63 0,88 1183,41 98,0
2,0 1201,87

Mostra seca total a l'aire (g):

%

Operador:

registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)Ámbit d'acreditació:

Mostra total retinguda en el tamís 2 mm, rentada i
seca (g):

Mostra total entre els tamissos 20 mm i 2 mm,
rentada i seca (g):

5,23

Mostra: GTL-1865/10

Massa total retinguda en el tamís 20 mm, rentada i
seca (g):

Mostra retinguda entre els tamissos 20 mm i 2 mm,
rentada i seca (g):

79,0

Passa en mostra totalRetingut (g)

(g)TotalParcial

1,5
0,4

0,0

Representació gràfica de la corba granulomètrica

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,0010,010,1110100

Mida de les partícules (mm)

%
 q

u
e 

pa
ss

a
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23,7 23,2

Operador:

Data de realització:

KSS

24/03/2010

Data de realització: 24/03/2010

Operador: KSS

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10

 Tara + sòl (g)

 Humitat (%)

10,2Índex de plasticitat

    RESULTATS DELS ASSAIGS

Límit líquid

Límit plàstic

Número d'informe:

Data d'expedició:

1440-GTL10

26/03/2010

UNE 103103:94  /  UNE 103104:93
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DETERMINACIÓ DELS LÍMITS DE PLASTICITAT D'UN SÒL

 Sòl (g)

OBSERVACIONS:

33,30

23 Núm. Cops

 Tara (g)

Límit líquid (UNE 103103:94)

 Tara (g)

 Sòl (g)

 Aigua (g)

33

36,24

18,10 17,95

3,46 3,35

13,6

0,29

 Tara + sòl + aigua (g)

 Aigua (g) 0,23

1,69

20,24 19,64

 Tara + sòl + aigua (g)

 Tara + sòl (g)

23,8

13,6

 Humitat (%)

Límit plàstic (UNE 103104:93)

20,53 19,87

2,14

13,6

14,58 14,41

51,34 54,00

47,88 50,65

registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)

Àmbit d'acreditació:

Mostra: GTL-1865/10

Representació gràfica

23,8

10

100

10
Número de cops

H
um

ita
t (

%
)

4025
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  Límit líquid 23,899,88  % Passa  UNE 5 mm

Classificació SUCS CL

78,96

--Cc =

Resum dels resultats de la caracterització del material

  % Passa  UNE 2 mm 99,57

RESULTAT DE L'ASSAIG

10,2

13,6  Límit plàstic

  Índex de plasticitat

Anàlisi granulomètrica Plasticitat

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10
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CLASSIFICACIÓ DE SÒLS SEGONS EL CRITERI SUCS

ASTM D 2487/06Número d'informe:

Data d'expedició:

1440-GTL10

Descripció

Mostra: GTL-1865/10

Argiles inorgàniques sorrenques de baixa plasticitat

OBSERVACIONS:

--Cu =

  % Passa  UNE 0,4 mm 96,68

  % Passa  UNE 0,08 mm

26/03/2010
registre d'entrada:  0180E/5207/2009

GTL     (en tramitació)
Àmbit d'acreditació:

Gràfica de Plasticitat de casagrande

0

10

20
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40

50

60

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Límit líquid
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MH o OH

CH o OH

CL o OL

ML o OLCL-ML
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GTL-1865/10

TIPUS D'ASSAIG

  Data final 16-3-1016-3-1016-3-10

  Índex de porus final

15-3-10 15-3-10 15-3-10

10,22

Valors màxims

  Data inici

  Data de realització
  Tensió tang. màx.  (kg/cm2)
  Tensió tang. càlcul  (kg/cm2)
  Tensió normal  (kg/cm2)
  Vel. de deformació (mm/min)

32,3

1, 2 i 3

31,3

2,08

0,35 0,25

24-3-10

0,76 1,27 2,00
0,79

26,7

9,80 24,00 0,00

0,000,24

35,6

2 i 3

0,22
1,02 2,04 3,06

17,40
14,7

0,3439
1,0

  Secció proveta  (cm2)

0,4870
0,600
19,296

  Índex de porus inicial

Índex de porus,  e0

  Grau de saturació,  Sr 1,0

19,89

2,09

EQUIP EMPRATCONDICIONS DE L'ASSAIG

DADES DE L'ASSAIG

81,49

a m
INALTERADA

NO

SI
CD

  Paràmetres residuals

de

Cèl.lula de càrrega 3 KN

LVDT de 10 i 25 mm

-12,4 -12,5

82,22

  Tram assajat OPERARI: MGD
  Tipus de mostra

  Massa humida (g)

3PROBETA

D
AD

ES
 I

N
IC

IA
LS

  Alçada proveta  (mm)
  Volum proveta  (cm3)

  Humitat (%)
82,77

21

2,11
1,74

18,0 21,0
19,9019,93

1,0

39,77 39,05
19,622

1,0
0,3989 0,3694

1,0

17,3

17,316
34,46

1,78

37,18
18,697 17,908

35,68

0,4438

19,874

OBSERVACIONS:

  Densitat aparent, ap  (g/cm3)
  Densitat seca, dry  (g/cm3)

2,31
1,971,89

0,10

1 i 2

  Alçada proveta  (mm)
  Volum proveta  (cm3)

0,4878 0,5263
0,9

  Alçada final (mm)

  Densitat aparent, ap  (g/cm3)

  Assentament total (mm)

1,01  Tensió normal (kg/cm2)

2,21 2,22
1,94

  Secció corregida  (cm2)
  Humitat (%)
Índex de porus,  ef

  Grau de saturació,  Sr

16,4
17,23 17,07

1440-GTL10

  Trencament drenat

  Densitat seca, dry  (g/cm3)

19,885
39,54

17,5

19,959

2,05
1,74

0,5229

D
AD

ES
 F

IN
AL

S

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10
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TRENCAMENT A TALL DIRECTE D'UNA MOSTRA DE SÒL

UNE 103401 : 1998Número d'informe:

Data d'expedició:

Mostra :

1,30
24-3-10 24-3-10

TA
LL

13,35

RESULTATS

1 i 3

31,3

0,14

(KPa)

C'  (kg/cm2)

'  (º)

Punts de càlcul

0,10

GTL     (en tramitació)
registre d'entrada:  0180E/5207/2009

DRENAT
CONSOLIDAT   Consolidació prèvia

  Sòl summergit SI MATEST S277-01 

Caixa de tall circularSI

0,00587

26/03/2010 Àmbit d'acreditació:

0,4551
0,5238

1,00
19,634
1,00

0,861
18,749

CO
N

SO
LI

D
AC

IÓ

  Coef. de cons.,  CV  (cm
2/s) 0,00776 0,01044

  Alçada inicial (mm) 19,958

0,4589
0,5262

19,078
0,882

1,30

0,79

2,08

1,268

1,996

0,756

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5

tensió normal (kg/cm2)

Te
ns

ió
 ta

ng
en

ci
al

 (k
g/

cm
2 )

valors màxims  [0,636] valors càlcul  [0,606]

valors màxims punts 1, 2 i 3

punts 2 i 3 punts 1 i 2
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OBSERVACIONS:

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10
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Data d'expedició:

Mostra :

TRENCAMENT A TALL DIRECTE D'UNA MOSTRA DE SÒL

GTL-1865/10

UNE 103401 : 19981440-GTL10Número d'informe:

26/03/2010 Àmbit d'acreditació:
GTL     (en tramitació)

registre d'entrada:  0180E/5207/2009

Corbes de consolidació

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0
10 100 1000 10000 100000

temps (s)

de
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ió
 (m

m
)

probeta 1 probeta 2 probeta 3

Corbes de trencament

0

1
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Deformació horitzontal (mm)
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Mostra:

Mostra:

Adreça:

NIF:

Nom:

GTL-1866/10

DADES DEL SOL.LICITANT:

G3 Desenvolupament Territorial, SL

B25364589

C/ Vallbona núm. 22   Els Omells de Na Gaia

Número d'informe:

Data d'expedició:

1440-GTL10

26/03/2010 Àmbit d'acreditació:

UNE 103100:95

DADES INICIALS:

IB-2076-10  Vilanova i la Geltrú

Cambra humidaEmmagatzematge:

Obra / Projecte:

Tipus de mostra: SPT

SPT-6 (S-8) Cota d'extracció (m): -18,0 a -18,6

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10
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OBERTURA, PREPARACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA

ASSAIGS REALITZATS:

Data obertura:

Anàlisi granulomètrica d'un sòl per tamissat       UNE 103101 / 95
Determinació del límit líquid d'un sòl       UNE 103103 / 94

OBSERVACIONS:

- Data extracció:Alçada (mm):

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:

10/03/2010

04/03/2010

Sistema d'obertura:

Tipus de material: Sòl

10/03/2010

Dimensions de la mostra:

Manual

registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)

Argiles amb algunes graves. Tonalitat marró vermellosa.

Determinació del límit plàstic d'un sòl       UNE 103104 / 93

- Data recepció:Diàmetre (mm):

Página 39 de 48

726,510,4 0,60

Data de realització:

KSS

12/03/2010

100,0
100,0

Número d'informe:

Data d'expedició:

1440-GTL10

26/03/2010

Fracció que passa pel tamís 20 mm, seca a l'aire i
assajada (g): 860,95

Tamissos
UNE (mm)

92,95

860,95

OBSERVACIONS:

% Sorra mitja  (0,63-0,2 mm):
% Sorra grollera  (2-0,63 mm):

% Sorra fina  (0,2-0,08 mm): 2,1
 % Sorra (2-0,08 mm):

  Factor de correcció  f1  (fracció entre 20 i  2 mm):

  Factor de correcció  f  (fracció inferior a 2 mm):

  Factor de correcció  f2  (fracció inferior a 2 mm):

79,60,08
703,80

1,17
81,70,16 1,45

33,38

20,0

% Grava grollera  (63-20 mm):
% Grava mitja  (20-6,3 mm):

48,61

Mostra total seca (g): 854,02

0,0

7,8710,0
12,5

9,6 3,7

49,05
Mostra que passa pel tamís 2 mm, assajada i
assecada a l'aire (g):

761,07

% Grava fina  (6,3-2 mm):

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10

 % Bolos (>63 mm):

0,9910

15,6575

1,0000

 % Fins (<0,08 mm):

UNE 103101:95

84,4

 % Grava (>2 mm):

685,49

6,0
  Humitat higroscòpica (%)  [fracció inferior a 2 mm]: 0,91

10,8

80,0
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ASSAIG GRANULOMÈTRIC D'UN SÒL PER TAMISSAT

Mostra total que passa pel tamís 2 mm,  seca (g):

Mostra que passa pel tamís 2 mm, assajada i seca
(g):

92,95

0,00

860,95

63,0
50,0

25,0

843,32

40,0

98,017,63
97,0835,45

93,1
6,3 26,31 809,14
5,0 7,76 801,38

94,0

89,2
0,63 2,05 735,90 85,5
2,0 768,00

Mostra seca total a l'aire (g):

%

Operador:

registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)Ámbit d'acreditació:

Mostra total retinguda en el tamís 2 mm, rentada i
seca (g):

Mostra total entre els tamissos 20 mm i 2 mm,
rentada i seca (g):

92,95

Mostra: GTL-1866/10

Massa total retinguda en el tamís 20 mm, rentada i
seca (g):

Mostra retinguda entre els tamissos 20 mm i 2 mm,
rentada i seca (g):

79,6

Passa en mostra totalRetingut (g)

(g)TotalParcial

3,7
4,8

0,0

Representació gràfica de la corba granulomètrica
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34,6 38,0

Operador:

Data de realització:

KSS

11/03/2010

Data de realització: 11/03/2010

Operador: KSS

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10

 Tara + sòl (g)

 Humitat (%)

19,8Índex de plasticitat

    RESULTATS DELS ASSAIGS

Límit líquid

Límit plàstic

Número d'informe:

Data d'expedició:

1440-GTL10

26/03/2010

UNE 103103:94  /  UNE 103104:93
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DETERMINACIÓ DELS LÍMITS DE PLASTICITAT D'UN SÒL

 Sòl (g)

OBSERVACIONS:

31,79

34 Núm. Cops

 Tara (g)

Límit líquid (UNE 103103:94)

 Tara (g)

 Sòl (g)

 Aigua (g)

24

32,97

30,76 33,45

4,66 4,29

16,7

0,26

 Tara + sòl + aigua (g)

 Aigua (g) 0,35

2,10

32,24 35,55

 Tara + sòl + aigua (g)

 Tara + sòl (g)

36,9

17,1

 Humitat (%)

Límit plàstic (UNE 103104:93)

32,50 35,90

1,48

17,6

13,46 11,28

49,91 48,54

45,25 44,25

registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)

Àmbit d'acreditació:

Mostra: GTL-1866/10

Representació gràfica

36,9

10

100

10
Número de cops

H
um

ita
t (

%
)

4025
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  Límit líquid 36,993,08  % Passa  UNE 5 mm

Classificació SUCS CL

79,62

--Cc =

Resum dels resultats de la caracterització del material

  % Passa  UNE 2 mm 89,20

RESULTAT DE L'ASSAIG

19,8

17,1  Límit plàstic

  Índex de plasticitat

Anàlisi granulomètrica Plasticitat

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10
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CLASSIFICACIÓ DE SÒLS SEGONS EL CRITERI SUCS

ASTM D 2487/06Número d'informe:

Data d'expedició:

1440-GTL10

Descripció

Mostra: GTL-1866/10

Argiles inorgàniques sorrenques de baixa plasticitat

OBSERVACIONS:

--Cu =

  % Passa  UNE 0,4 mm 84,38

  % Passa  UNE 0,08 mm

26/03/2010
registre d'entrada:  0180E/5207/2009

GTL     (en tramitació)
Àmbit d'acreditació:

Gràfica de Plasticitat de casagrande
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registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)

Agressivitat d'una aigua al formigó      EHE 08

Aigua neta, sense sediment.

Determinació del residu sec en aigües       UNE 83957 / 08

- Data recepció:Diàmetre (mm):

Sistema d'obertura:

Tipus de material: Aigua

10/03/2010

Dimensions de la mostra:

Manual

Determinació del contingut en ió magnesi en aigües       UNE 83955 / 08

- Data extracció:Alçada (mm):

Determinació del contingut en ió amoni en aigües       UNE 83954 / 08

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:

10/03/2010

05/03/2010

Determinació del contingut en diòxid de carboni agressiu en l'aigua       UNE EN 13577 / 08
Determinació del PH en aigües       UNE 83952 / 08

OBSERVACIONS:

Determinació del contingut en clorurs d'una mostra aigua       UNE 7178/ 60

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10
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OBERTURA, PREPARACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA

Determinació del contingut en ió sulfats en aigües       UNE 83956 / 08

ASSAIGS REALITZATS:

Data obertura:

DADES INICIALS:

IB-2076-10  Vilanova i la Geltrú

Refrigerat a 4ºCEmmagatzematge:

Obra / Projecte:

A-1 (S-3) Cota d'extracció (m): -5,2

Número d'informe:

Data d'expedició:

1440-GTL10

26/03/2010 Àmbit d'acreditació:

UNE 103100:95

Mostra:

Mostra:

Adreça:

NIF:

Nom:

GTL-1867/10

DADES DEL SOL.LICITANT:

G3 Desenvolupament Territorial, SL

B25364589

C/ Vallbona núm. 22   Els Omells de Na Gaia

Página 43 de 48

registre d'entrada:  0180E/5207/2009
GTL     (en tramitació)

Àmbit d'acreditació:

AGRESSIVITAT DÈBIL

Mostra: GTL-1867/10

Grau d'agressivitat de l'aigua    (EHE 08) :

Volum analitzat

PH

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10
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AGRESSIVITAT D'UNA AIGUA AL FORMIGÓ

EHE 08Número d'informe:

Data d'expedició:

1440-GTL10

26/03/2010

Volum analitzat

Determinació del PH   -   UNE 83952 : 2008

Determinació del residu sec en aigües   -   UNE 83957 : 2008

Determinació del contingut en diòxid de carboni agressiu en aigües   -   UNE-EN 13577 : 2008

15/03/2010

MGDOperador:

Data de realització:

15/03/2010

335

Determinació del contingut en ió amoni en aigües   -   UNE 83954 : 2008

OBSERVACIONS:

Volum analitzat Data de realització:

Volum analitzat Data de realització:

Volum analitzat Data de realització:

Contingut en SO4
-

Contingut en Mg2+

11/03/2010

Contingut en residu sec Operador: MGD

100,0 ml

1619 mg/l

Contingut en CO2 agressiu Operador: MGD

100,0 ml

6,6 mg/l

Volum analitzat Data de realització: 22/03/2010

MGD

50,0 ml

0,5 mg/l

Data de realització: 16/03/2010

Operador:

mg/l

50,0 ml

Operador:

Operador:166 mg/l MGD

Contingut en NH4
+

Determinació del contingut en ió sulfat en aigües   -   UNE 83956 : 2008

Determinació del contingut en ió magnesi en aigües   -   UNE 83955 : 2008

100,0 ml

7,9

11/03/2010100,0 ml

MGD
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fora d'àmbit - no acreditat

Dades de l'assaig

CONTINGUT EN CLORURS D'UNA MOSTRA D'AIGUA

Contingut en clorurs (C )

Mostra: GTL-1867/10
Data de realització:

1440-GTL10

26/03/2010

25/03/2010

Àmbit d'acreditació:

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10
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UNE 7178:1960Número d'informe:

Data d'expedició:

MGDOperador:

Mostra 1

12400 ppm

ml

OBSERVACIONS:

50,0Volum de mostra analitzada (V)
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ASSAIGS EN  MOSTRES D'AIGUA

   DETERMINACIÓ DEL PH

0,10

31,3

5,96

6,79

14,6 10,2 19,8

CL CL CL

31,1 23,8 36,9

16,5 13,6 17,1

-- -- --

-- -- --

93,33 96,68 84,38

85,53 78,96 79,62

93,08

95,77 99,57 89,20

Sòl

-12,0 a -12,6 -12,0 a -12,6 -18,0 a -18,6

GTL-1864/10 GTL-1865/10

MI-4 (S-8) MI-2 (S-7)

Sòl Sòl

96,25 99,88

31,3

0,92

25,4

14,3

11,1

CL

Sòl

-6,0 a -6,6

83,01

76,06

53,05

--

--

19,2

13,0

6,2

CL-ML

0,93

0,028870

14

NO AGRESSIU

8,3

CL

8,17

288,7

97,52

96,85

96,70

93,49

GTL-1860/10

MI-1 (S-8)

Sòl

-2,0 a -2,6

   CONTINGUT EN IÓ AMONI  (mg NH4
-/l de mostra)

   CONTINGUT EN IÓ  SULFAT (mg SO4
-/l de mostra)

   CONTINGUT RESIDU SEC  (mg /l de mostra)

   GRAU D'AGRESSIVITAT DE L'AIGUA

   CONTINGUT EN IÓ MAGNESI  (mg Mg2+/l de mostra)

   CONTINGUT EN CO2 AGRESSIU  (mg CO2/l de mostra)

D'INFLAMENT

PRESSIÓ

INFLAMENT LLIURE (%)

C' residual (kg/cm2)

Canvi potencial de volum (%)

ef,  índex de porus final

e0, índex de porus inicial

Pressió màx. d'inflament (kp/cm2)

   GRAU D'AGRESSIVITAT DEL SÒL

   GRAU D'ACIDESA BAUMANN-GULLY  (ml/kg mostra)

IÓ SULFAT

CONTINGUT EN mg de SO4
-/kg de mostra

% de SO4

PER TAMISSAT

DIRECTE

TALL

LÍMITS D'ATTERBERG

HUMITAT NATURAL (%)

CLASSIFICACIÓ SUCS

Densitat seca (g/cm3)

C' (kg/cm2)

  (KPa)

IS (50) paral.lel

IS (50) ortogonal

GRANULOMÈTRIC

EN MOSTRES DE ROCA

COMPRESSIÓ UNIAXIAL

EN MOSTRES DE SÒL

COMPRESSIÓ UNIAXIAL

DENSITAT RELATIVA PARTÍCULES SÒLIDES (g/cm3)

DENSITAT

   CONTINGUT EN MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE (%)

EN EDÒMETRE

CONSOLIDACIÓ

ASSAIG LAMBE

ASSAIG BRASILER RESISTÈNCIA TRACCIÓ (kp/cm2)

EN ROQUES

CÀRREGA PUNTUAL

ASSAIG DE

Inflament en descàrrega (%)

Cu (kg/cm2) 0,03

21,3

32,8

7,10

13,57Deformació (%) 1,66

 (º)

17,3

9,2

Densitat aparent (g/cm3)

CL

--

%  que passa el tamís 0,08 mm UNE 68,28

--

--Cc

Cu --

21,9

13,6

Índex de plasticitat

Límit plàstic

Límit líquid 26,5

%  que passa el tamís 0,4 mm UNE

%  que passa el tamís 2 mm UNE

Tipus de material

Cota d'extracció (m) -8,0 a -8,6

96,91

95,46

88,89

-8,6 a -9,2

99,36

Ia (50)

Índex d'inflament (kp/cm2)

' residual (º)

Resistència (kp/cm2)

 '(º)

Resistència (kp/cm2)

%  que passa el tamís 5 mm UNE

99,25

96,13

63,19

--

--

63,55

Referència del laboratori GTL-1861/10

MI-2 (S-6)

Sòl

GTL-1862/10

SHELBY (S-7)

Sòl

MI-1 (S-5)

1440-GTL10

26/03/2010

Referència del client

registre d'entrada:  0180E/5207/2009

GTL-1863/10

ASSAIGS EN MOSTRES DE SÒLS I ROQUES

MOSTRA

GTL-1866/10

SPT-6 (S-8)

GTL     (en tramitació)
Àmbit d'acreditació:

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 67   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70   correu-e: laboratori@soilassaig.com

Núm. Informe: 1440-GTL10
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RESUM DELS RESULTATS OBTINGUTS

Número d'informe:

Data d'expedició:

CONTINGUT EN CLORURS  (mg Cl-/l de mostra)

Página 46 de 48













































Estudi Geotècnic: Projecte d’adequació del torrent de la Pastera, al sector de Baixa mar, a la població de Vilanova i la Geltrú. 
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ANNEX.5 Reportatge Fotogràfic 
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1. Introducció 

En aquest estudi es pretén seleccionar la millor de les alternatives que permeti 
resoldre el problema dels abocaments de contaminants al Torrent de la Pastera i al 
mar i definir la urbanització de la parcel·la afectada. En aquest annex es plantegen 
diferents alternatives i es valoren tenint en factors econòmics així com factors socials i 
urbanístics.  

2. Bases de partida i alternatives plantejades 

Existeixen diferents tècniques per limitar els abocaments d’un sistema de clavegueram 
i controlar el grau de contaminació dels medis receptors. 

Les tècniques de gestió de l’escorrentia urbana es poden classificar de la següent 
manera: 

Segons el grau d’intervenció de l’estructura en la xarxa: 

• Mesures no estructurals: son aquelles que no necessiten una actuació en 
l’estructura de la xarxa i per tant no requereixen inversions elevades (paviments 
porosos, emmagatzematge a les cobertes, neteja viària, emmagatzematge a 
les pròpies conduccions existents, superfície vegetal, etc.) 

• Mesures estructurals: son aquelles en les que és necessari operar en 
l’estructura de la xarxa o en la depuradora. 

Segons el lloc del sistema de clavegueram on s’apliquin: 

• Control en origen: són aquelles mesures que s’apliquen a elements del sistema 
de drenatge prèviament a la seva incorporació a la xarxa de sanejament. 

• Control d’abocaments: són aquelles mesures que s’apliquen a la xarxa de 
clavegueres o a l’estació depuradora d’aigües residuals. 

Generalment les mesures no estructurals coincideixen amb el control en origen, 
mentre que les estructurals ho fan amb el control d’abocaments. 

2.1 Mesures no estructurals o control en origen 

Les mesures no estructurals a la superfície de la conca generalment no requereixen 
inversions elevades. Són exemples d’aquestes mesures els paviments porosos que 
eviten l’entrada d’escorrentia al sistema de sanejament, dirigint-la cap a les capes 
subjacents; la retenció i emmagatzematge de volums d’aigua en terrats que demoren 
l’entrada de l’escorrentia a la xarxa o els drens amb superfície vegetal que permeten 
reduir la punta de l’hidrograma d’escorrentia i augmentar la infiltració d’aigua pluvial en 
el terreny. 
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L’adopció d’aquestes mesures disminueix les càrregues contaminants de l’escorrentia 
d’aigua pluvial, pel que també disminueixen les càrregues contaminants dels 
sobreeixidors, tot i que normalment no s’aconsegueix una reducció substancial. Tot i 
així poden ser necessàries en construccions o desenvolupaments futurs evitant 
l’augment de cabals d’aigua pluvial al clavegueram unitari. L’aplicació de controls pot 
aconseguir-se mitjançant la incorporació de mesures apropiades a les conques 
recorrent a ordenances municipals i mitjançant una revisió estricta dels plans de 
desenvolupament proposats. 

En general les mesures no estructurals poden afectar a la quantitat i la concentració 
dels contaminants en els sobreeixidors, però no s’ha de confiar només en elles per 
aconseguir una reducció considerable de les càrregues contaminants. 

Aquestes mesures s’aplicaran a la part d’urbanització.  

2.2 Mesures estructurals o control d’abocaments aigües avall 

Les mesures estructurals són aquelles mesures que s’apliquen a la xarxa de 
clavegueres o a l’estació depuradora i generalment requereixen inversions elevades. 
Són actuacions freqüents tancs o túnels de retenció de les primeres aigües de pluja 
(primer rentat o first flush) i en aquests casos, s’ha aplicar particular atenció al disseny 
dels sobreeixidors. També són mesures estructurals aquelles que normalment 
s’apliquen a la EDAR. 

Per resoldre el problema de problema de la qualitat de les aigües dels medis receptors 
no es poden centrar tots els esforços en la construcció de depuradores i en el 
tractament d'aigües residuals, doncs aproximadament un 50% de la contaminació 
abocada al medi receptor prové dels abocaments en temps de pluja. Succeeix en 
moltes ocasions, que els èxits aconseguits mitjançant la construcció de depuradores i 
el tractament de les aigües en temps sec queden anul·lats per aquestes descàrregues. 

Per això, el projecte consistirà en la implentació d’una mesura a la xarxa i no a la 
EDAR. Aquesta mesura serà la construcció d’un dipòsit situat en el punt aigües amunt 
del punt on es produeixen els abocaments al Torrent de la Pastera, concebut 
exclusivament com anticontaminació amb la única funció d’evitar el vessament de 
residus al medi exterior. 

És per això que s’estudia la possibilitat de construir un dipòsit anticontaminació per 
retenir l’aigua dels primers minuts de precipitació, al volum de la qual hi ha associada 
una massa de contaminació més forta. 

Els dipòsits de retenció poden classificar-se atenent a la seva disposició en la xarxa de 
sanejament: 
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Dipòsits en línea (o en sèrie): són aquells pels que sempre passa l’aigua procedent 
d’aigües amunt del sistema. En general són més econòmics i el flux segueix la direcció 
lògica del col·lector. 

Esquema de funcionament en sèrie: l’aigua en temps sec travessa el dipòsit i es 
dirigeix a la planta depuradora. En canvi, en temps de pluja, al augmentar el cabal de 
pas existeix un element de regulació que limita el cabal que va cap a la planta de 
tractament, emmagatzemant el sobrant. Quan el dipòsit s’omple, existeixen estructures 
en forma de sobreeixidor que permeten abocar al medi receptor el cabal que arriba per 
la xarxa de drenatge. Un cop ha parat de ploure, s’anirà buidant poc a poc el dipòsit de 
retenció, les aigües del qual es dirigiran a la depuradora. 

Dipòsits fora de línea (o en paral·lel): entren en funcionament quan en un punt prefixat 
de la xarxa es supera un cert llindar de cabal. En aquest instant part de l’aigua és 
conduïda al dipòsit fora de línea. Després d’emmagatzemar-se, aquesta quantitat 
d’aigua es dirigeix, de nou, a la xarxa de sanejament situada aigües avall segons 
modalitats determinades per les exigències del cas. 

Esquema de funcionament en paral·lel: en aquest cas, l’aigua entra al dipòsit quan es 
supera un cert cabal de pas per la xarxa, llavors en temps sec el dipòsit està buit. 
D’aquesta manera es retenen els primers volums d’escorrentia, i podem mitigar en part 
l’impacte sobre el medi receptor. Normalment en aquests casos el buidat del dipòsit 
s’ha de fer amb ajuda d’un grup de bombeig. 

L’elecció d’una tipologia o una altra depèn de la importància del volum a retenir i de les 
possibilitats d’ubicació. 

Un dels aspectes a tenir en compte abans de plantejar-se com ha de ser el dipòsit a 
construir, és l’estructura del sistema de drenatge a l’eixample de Vilanova i la Geltrú. 
En aquest sentit, és molt important considerar les cotes del sistema de drenatge, la 
ubicació dels col·lectors principals i els seus traçats. 

3. Possibilitats d’ubicació 

Alternativa 1: Plaça de l’Estació d’autobusos 

El Pla Especial de Clavegueram de Vilanova i la Geltrú, 2009 proposa com a ubicació 
del dipòsit la Plaça de l’Estació d’Autobusos de Vilanova i la Geltrú. Aquesta ubicació 
presenta els següents avantatges: 

• No requereix fer expropiacions. 
• És una parcel·la sense edificar. 
• La forma en planta permet l’optimització de l’espai per un dipòsit de planta 

rectangular. 
• Permet la creació d’un espai a la part superior del dipòsit que es pot aprofitar 

com a pàrking o local per llogar. 
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Aquesta ubicació només permet la realització del dipòsit en paral·lel, fet que presenta 
els següents inconvenients: 

• Requereix un conducte de derivació d’uns 50 metres de longitud per conduir 
l’aigua a l’entrada del dipòsit i un col·lector de sortida per buidar el dipòsit 
retornant l’aigua retinguda a la xarxa.  

• El buidat s’ha de fer per bombeig, fet que implica alts costos d’explotació. 

 
Alternativa 1 

Alternativa 2: Parcel·la limitada pel carrer del Forn de Vidre i Plaça d’Eduard Maristany 

Aquesta parcel·la està definida al Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú com 
una Unitat d’Actuació. Actualment, la zona és un terreny ferroviari en desús propietat 
de RENFE. El Pla preveu alliberar aquest sòl privat pel que hi passa el torrent i, la 
superfície que hi resta, per fer-hi un equipament que encara no està definit. 

Aquesta ubicació presenta els següents avantatges: 

• És una parcel·la sense edificar. 
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• Permet la construcció del dipòsit en sèrie, donat que es troba en el traçat del 
col·lector. 

• Una part del buidat, o fins i tot el total del buidat pot ser per gravetat. 

Aquesta ubicació també presenta els següents inconvenients: 

• Actualment la negociació amb RENFE està en procés, fet que pot endarrerir la 
construcció del dipòsit. 

• Per optimitzar el disseny i evitar costos d’explotació de bombament la solera 
del dipòsit no pot allunyar-se massa de la solera del col·lector, impossibilitant la 
creació d’un espai aprofitable a la part superior del dipòsit. 

 
Alternativa 2 

4. Anàlisi multicriteri de les alternatives d’ubicació 

A continuació es realitza un anàlisi multicriteri per avaluar les alternatives explicades 
anteriorment. 

Per fer l’anàlisi es defineixen indicadors, pesos i es valora cada alternativa, donant una 
puntuació de 1 a 10. Com més puntuació, més favorablement es valora l’indicador. 
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A la següent taula es mostren de forma reduïda les característiques de cada 
alternativa i es valoren. 

Indicador Pes ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Esquema de funcionament 0,1 dipòsit en para·lel 5 dipòsit en línea 9 

Construcció de col·lectors 0,25 Es requereixen dos 
col·lectors 1 no es requereixen 10 

Costos constructius 0,1 Més profunditat 
d'excavació 4 Menys profunditat 

d'excavació 8 

Costos d'explotació 0,25 Buidat per 
bombament 1 Buidat per gravetat 10 

Expropiacions 0,1 No hi ha 10 Negociacions amb 
RENFE 5 

Aprofitament espai entre 
cota del terreny i dipòsit 0,1 Possibilitat de fer 

pàrking 9 no 2 

Impacte social 0,1 Trasllat de l'Estació 
d'autobusos 3 Impacte mínim 9 

  
puntuació 
ponderada 3,6 puntuació 

ponderada 8,3 

Un dels indicadors que es consideren més importants són els costos d’explotació, dels 
quals es valora positivament la seva minimització. 

Com es pot observar a la taula anterior, l’alternativa de construir el dipòsit en línea 
obté una puntuació molt superior a l’altra alternativa plantejada.  

Per tant el dipòsit s’ubicarà a la parcel·la limitada pel carrer del Forn de Vidre i la Plaça 
Eduard Maristany i la via del tren. 

5. Urbanització 

De l’anterior anàlisi multicriteri coneixem la ubicació del dipòsit i per tant, la superfície 
que es veurà afectada per les obres. 
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Planta Plaça Eduard Maristany 

Com es pot observar a la fotografia anterior, la parcel·la a urbanitzar està envoltada 
de: 

• Estació d’Autobusos de Vilanova i la Geltrú. 
• Parc infantil. 
• Casa de Santa Teresa: era la residència del polític i humanista Víctor Balaguer 

en les seves estades a la vila. Hi ha un bust emmarcat de santa Teresa en 
honor a la seva mare. La casa, del 1889, està ubicada dins el mateix recinte de 
la Biblioteca Museu Víctor Balaguer.  

Donada aquesta situació es descarta la possibilitat d’aprofitar l’espai per zona 
d’esbarjo infantil. 

Com ja s’ha dit anteriorment, a l’hora d’urbanitzar s’implantaran mesures de control en 
origen de l’escorrentia superficial. Aquestes mesures tenen l’objectiu d’evitar l’entrada 
d’escorrentia al sistema de sanejament, dirigint-la cap a les capes subjacents i 
augmentar la infiltració d’aigua pluvial en el terreny. Són exemple d’aquestes mesures 
els drens amb superfície vegetal, per això la urbanització projectada tindrà una zona 
de gespa. 

La superfície a urbanitzar té unes dimensions de 42.5mx44m i una àrea de 1870m2. A 
l’hora de decidir l’ús que es donarà a la superfície s’han de tenir en compte els 
següents criteris: 

ESTACIÓ AUTOBUSOS 

PARC INFANTIL 
(ÀREA JOCS) 

CASA DE 
SANTA TERESA 

SUPERFÍCIE AFECTADA 
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• Projectar elements ajudin a la infiltració en el subsòl de l’escorrentia 
superficial, de manera que aquesta disminueixi. 

• A l’àrea que cobreixi el dipòsit i el col·lector no s’hi poden plantar arbres 
ni cap tipus de plantació amb arrels profundes. 

• S’ha d’ubicar la caseta de control de manera que s’hi pugui accedir des 
de les dues entrades projectades. 

• Les espècies a plantar han de ser espècies que s’adaptin correctament 
al clima de la zona. 

• Urbanitzar creant espais que fomentin l’activitat a la zona. 

A continuació es plantegen diferents alternatives per l’ús de la parcel·la. 

Alternativa 1: camp de futbol 

Un camp de futbol de gespa facilitaria la infiltració de l’escorrentia superficial i donaria 
un gran valor social a la superfície, però les dimensions de la parcel·la, que són d’uns 
40x40 metres, limiten les dimensions del camp i aquestes no poden ser 
reglamentàries, a més no hi ha espai per una zona de graderia i s’hauria de tancar tota 
la zona per tal que la pilota no sortís del recinte. 

Alternativa 2: camp de bàsquet 

Un camp de bàsquet presenta les mateixes limitacions d’espai que l’alternativa 
anterior. El principal inconvenient d’aquesta alternativa és que la superfície del camp 
ha de ser impermeable, fet que es contradiu amb el criteri d’urbanitzar creant mesures 
de control per retenir l’escorrentia superficial. 

Alternativa 3: jardí/hort escolar +camp de petanca 

Donat que existeix un parc infantil al costat de la superfície a urbanitzar, una bona 
opció a considerar és destinar una part de la parcel·la a un ús per a la gent gran. Per 
això, s’estudia l’alternativa de destinar l’espai a la creació de pistes de petanca. 

A Vilanova i la Geltrú existeixen tres zones destinades a pistes de Petanca: Parc de 
Ribes Roges, Jardins de Francesc Macià i Parc de Torre Enveja. 

La superfície es dividiria en zones jardí i hort escolar, que són espais on els alumnes 
poden plantar diversos tipus de plantes aromàtiques, així com diferents tipus 
d'hortalisses, el que els permet l'estudi i seguiment del seu creixement, i en una altra 
zona amb pistes petanca. 

Alternativa 4: jardí/hort escolar+Parc Urbà de Salut  

Els Parcs Urbans de Salut són un conjunt d'aparells per fer exercici físic situat a parcs, 
passeigs i altres zones urbanes. Aquests equipaments estan pensats perquè totes les 
persones (independentment de la seva situació socioeconòmica, horaris o costums) 
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puguin practicar exercici ben a prop de casa. Es tracta d'una iniciativa que ha estat 
pionera tant a l'Estat espanyol com a la Unió Europea. 

Els Parcs de Salut han estat inspirats en la filosofia oriental, basada en l'admiració i el 
respecte per a la gent gran. Aquests Parcs de Salut esdevenen llocs de trobada i de 
diversió per a tots els ciutadans i fomenten l'activitat en zones verdes, són una 
resposta sensible a l'atenció de les necessitats de la gent gran. 

A Vilanova i la Geltrú actualment no hi ha cap Parc de Salut. 

La superfície es dividiria en zones de jardí i hort escolar per als alumnes de les escoles 
de Vilanova i la Geltrú i un zona de Parc de Salut. 

6. Anàlisi multicriteri de l’ús de la urbanització 

A continuació es realitza un anàlisi multicriteri per avaluar les alternatives explicades 
anteriorment. 

Per fer l’anàlisi es defineixen indicadors, pesos i es valora cada alternativa, donant una 
puntuació de 1 a 10. Com més puntuació, més favorablement es valora l’indicador. 

Els indicadors considerats són: 

• Usuaris a qui està destinada la zona: donat que davant de la zona 
que s’ha urbanitzar hi ha un parc infantil, es valora positivament que 
es usuaris de la nova urbanització siguin adults i que la zona es 
dirigeixi al major nombre d’usuaris possible. 

• Ajuda al control de l’escorrentia: es valora positiva la futura capacitat 
d’infiltració del terreny. 

• Innovació: es valora positivament que l’equipament aporti innovació a 
la ciutat. 

• Necessitat de l’equipament: es donarà més puntuació si la ciutat no 
disposa actualment de l’equipament o els equipaments dels que 
disposa no cobreixen la demanda. 

A la següent taula es mostren els indicadors considerats i es valoren per cada 
alternativa. 
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ALTERN.1 ALTERN. 2 ALTERN.3 ALTERN.4 

Indicador Pes CAMP DE 
FUTBOL 

CAMP DE 
BÀSQUET 

JARDÍ/HORT
+PETANCA 

JARDÍ/HORT+
PARC SALUT 

Usuaris a qui està 
destinada la zona 0,2 4 4 7 10 

Ajuda al control de 
l'escorrentia 0,4 9 0 6 6 

Innovació 0,2 4 6 6 10 

Necessitat de l'equipament 0,2 7 7 6 7 

Puntuació ponderada 
 6,6 3,4 6,2 7,8 

Com es pot observar a la taula anterior, l’alternativa de destinar la superfície a zones 
de jardí i hort escolar i una zona de Parc de Salut  obté una puntuació notablement 
superior a la resta d’alternatives.  

Per tant s’ordenarà la superfície segons una zona de vegetació destinada a nens i 
joves mitjançant jardins i horts escolars i un Parc de Salut destinat a adults. 

7. Descripció de la solució adoptada 

Dipòsit en línea 

El dipòsit s’ubicarà al cotat de la Plaça d’Eduard Maristany entre el carrer del Forn de 
Vidre i la via del tren. Serà un dipòsit en línea, situat a la traça del col·lector. Pel dipòsit 
sempre passarà l’aigua procedent d’aigües amunt del sistema. L’esquema de 
funcionament serà el següent: l’aigua en temps sec travessa el dipòsit i es dirigeix a la 
planta depuradora. En canvi, en temps de pluja, al augmentar el cabal de pas un 
element de regulació limitarà el cabal que va cap a la planta de tractament, 
emmagatzemant el sobrant. Quan el dipòsit s’ompli, les estructures en forma de 
sobreeixidor permetran abocar al medi receptor el cabal que arriba per la xarxa de 
drenatge. Un cop ha parat de ploure, s’anirà buidant poc a poc el dipòsit de retenció, 
les aigües del qual es dirigiran a la depuradora. El buidat del dipòsit serà per gravetat, 
evitant d’aquesta manera alts costos d’explotació. 

Jardí i hort urbà i Parc de Salut 

Es definirà la superfície amb una zona de vegetació, jardins i hort escolars, i un Parc 
de Salut destinat a adults. A més, l’edifici de control del dipòsit també es troba situat a 
la parcel·la. 
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D’aquesta manera, el drenatge de la zona a urbanitzada es veu facilitat pels parterres 
vegetals projectats, que ajuden a la infiltració en el subsòl de l’escorrentia superficial, 
que d’aquesta manera disminueix. 

Els jardins i horts escolars són espais on els alumnes poden plantar diversos tipus de 
plantes aromàtiques, així com diferents tipus d'hortalisses, el que els permet l'estudi i 
seguiment del seu creixement. Aquest programa s'adreça a tota la comunitat 
educativa: professorat, alumnat , famílies, personal no docent (conserge, secretaria, 
personal de neteja) i altre personal docent (monitors de menjador, d'extraescolar, 
personal de reforç escolar , etc.). I tant a centres públics com concertats, des de llars 
d'infants a instituts.  

Des del punt de vista lectiu, aquest projecte pretén afavorir l'aprenentatge sobre la 
biodiversitat i les plantes de temporada, continguts que ja es tracten a les escoles a 
través del cultiu de petits horts i jardins. D'altra banda, la participació dels nens i nenes 
en la plantació pretén fomentar la corresponsabilitat entre l'escola i la ciutat en la cura 
de l'entorn proper. Així mateix, es divulga el concepte del verd urbà com a valor 
ambiental i de qualitat dels carrers, alhora que apropa els nens i nenes a la jardineria 
pràctica. 

Per altra banda, els Parcs Urbans de Salut són un conjunt d'aparells per fer exercici 
físic situat a parcs, passeigs i altres zones urbanes. Aquests equipaments estan 
pensats perquè totes les persones (independentment de la seva situació 
socioeconòmica, horaris o costums) puguin practicar exercici ben a prop de casa. Es 
tracta d'una iniciativa que ha estat pionera tant a l'Estat espanyol com a la Unió 
Europea. 

Els Parcs de Salut són I'espai ideal per a intercanviar vivències, ja que esdevé un 
al·licient afegit per a la gent gran i per a tothom. Són una resposta a la demanda de 
servei per a la gent gran amb una tendència puixant d'implantació a tota Europa. 

El treball amb les escoles a través dels jardins i els horts escolars i el parc de salut 
faran que la nova urbanització millori la qualitat de vida dels habitants i esdevingui un 
espai per fer-hi vida i on la ciutadania creï vincles afectius amb la seva vila i 
desenvolupi sentiments de pertinença i respecte. 
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1. Xarxa de drenatge urbà de Vilanova i la Geltrú  

1.1 Descripció del sistema actual de drenatge de Vilanova i la 
Geltrú 

L’àmbit urbà de Vilanova i la Geltrú té aproximadament 34 km2 de superfície, amb una 
pendent mitja del 2% i altes taxes de impermeabilitat. La població total, segons dades 
del INE (2009), és de 65890 habitants, el que porta a una densitat poblacional de 
l’ordre de 1900 hab/km². Això es tradueix en que el volum mig diari d’aigües residuals 
està entre 100 i 50 m3/dia. Per altra banda, el clima predominant a Vilanova i la Geltrú 
és de tipus mediterrani, és a dir, que es caracteritza per precipitacions de curta durada 
i amb alts valors d’intensitat.  

Actualment el sistema de clavegueram del municipi esta format per una xarxa de 
160.000 metres lineals de col·lectors i prop de 4.000 pous de registre i altres 
dispositius que s’estenen sobre 768 hectàrees de sol urbanitzat, la majoria als darrers 
20 anys. 

La xarxa mes antiga, situada al nucli històric i l'eixample, es majoritàriament unitària, 
mentre els creixements posteriors i perifèrics compten sovint xarxes separatives. La 
xarxa es en un 66% unitària i en un 34% separativa, però en longitud la infraestructura 
pluvial suposa el 20% i la residual el 26% del total. 

El 74% de la xarxa correspon a infraestructura local de captació, amb uns diàmetres 
de conducte inferiors a 600 mm, mentre que la infraestructura de transport restant te 
una distribució de capacitats força uniforme. Tot i això, cal esmentar que a penes un 
2% de la xarxa es d’alta capacitat (diàmetres superiors als 1500 mm). 

Una important característica del sistema de drenatge i sanejament de Vilanova i la 
Geltrú és la presencia de diversos torrents que travessen la ciutat i que s’han 
incorporat com a eixos drenants, alguns d’ells estan a cel obert, mentre que altres 
estan soterrats. 

Dades rellevants de la xarxa de clavegueres de Vilanova i la Geltrú: 

• Longitud de col·lectors: 163.654 ml (87.515 ml unitari, 33.455 ml pluvial, 
42.684 ml residual) 

• Nombre de pous: 3594 unitats 
• Sistema: 66% unitari i 34% separatiu 
• Antiguitat de la xarxa: nomes 1/3 de la xarxa es anterior a 1989. 
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Estructura de la xarxa actual 

 
Periodització de la construcció de la xarxa 

 
Sistema d’evacuació de les aigües pluvials i residuals 

1.2 Problemàtica a analitzar: abocaments al mar 

A causa de que el problema dels abocaments en temps de pluja està directament 
relacionat amb la conca urbana que drena les seves aigües pluvials, és necessari 
conèixer com es comporta la xarxa de sanejament aigües amunt de la zona 
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d’implantació del dipòsit, tant en termes de quantitat de flux volumètric com en termes 
de qualitat (càrrega contaminant), en aquest cas sota els escenaris: 

3. En situació de diagnosi, sense considerar el dipòsit anti-DSU. 

4. En situació de prognosi, considerant el dipòsit anti-DSU. 

Així, el comportament hidrològic, hidràulic i de qualitat del flux (càrrega contaminant) 
de la conca d’aportació es modelitza utilitzant l’eina EPA SWMM 5.0, que és una eina 
informàtica que permet quantificar cabals i concentracions de contaminants. 

EPA SWMM 5.0 és un codi lliure i molt utilitzat en l’àmbit del drenatge urbà. Dintre de 
les seves característiques es pot mencionar: 

• Capacitat per simular xarxes de mida il·limitada, tant arborescents com 
mallades. 

• Càlcul de l’ infiltració i pèrdues per evaporació en cada subconca. 

• Càlcul dels hidrogrames d’escolament superficial que es produeixen a cada 
subconca.  

• Capacitat de simular fluxos variables en el temps a la xarxa de drenatge, 
resolent equacions de Saint Venant en 1D. 

• Simulació d’entrada en càrrega en conductes tancats i de sortida de cabal des 
de la xarxa a l’exterior. 

• Càlcul de l’acumulació, rentat i arrossegament de la càrrega contaminant 
(polutogrames) en la conca d’estudi. 

2. Modelització de la xarxa desenvolupada per la redacció del 
Pla de Clavegueram: model de quantitat 

Per avaluar l’estat de la xarxa de clavegueres de Vilanova i la Geltrú i definir les 
actuacions necessàries per resoldre els problemes d’inundació es va modelitzar la 
xarxa utilitzant l’eina EPA SWMM 5.0. El model creat pels redactors del pla és un 
model de quantitat, és a dir que permet fer simulacions i obtenir resultats en termes de 
quantitat. 



 

Construcció del primer dipòsit anti-DSU de Vilanova i la Geltrú i urbanització de la superfície afectada    _                                   

6 

 
Modelització del clavegueram de Vilanova i la Geltrú amb el programa EPA SWMM 5.0 

2.1 Definició de les conques d’estudi 

Les conques urbanes definides per la modelització de la xarxa, tenen una àrea 
màxima de 3 Ha, però en general s’ha treballat amb conques d’àrees menors a 1 Ha 
per evitar problemes de falta de capacitat del punt de captació al model. Si la 
superfície de la conca es gran, el volum d’escorrentiu superficial també ho serà, i, en 
conseqüència, el model pot simular que el punt de recollida no te la capacitat suficient 
per captar aquest volum d’aigua donant com a resultat una inundació d’aquest punt. 

Un altre factor a considerar es la forma de les conques d’estudi per tal com influencia 
la distribució temporal de l’entrada d’aigua a la xarxa modelitzada. Es recomana definir 
les conques amb un factor de forma (quocient ample/longitud) proper a 1. 

Per la importància del pendent en el comportament hidrològic i hidràulic de l'aigua, 
s’han format conques de pendents interiors semblants. Els intervals de pendents (0,0 - 
1,0%), (1,0% - 3,0%), (3,0% - 6,0%) i superior a 6%, sintetitzen rangs de valors de 
pendent amb un comportament semblant. A efectes de reduir la inexactitud del mètode 
racional, el curs principal d'una conca no pot contenir dos trams de longitud individual 
superior a 100 metres i els pendents dels quals pertanyin a intervals diferents dels 
anteriors. 

2.2 Transformació pluja-escorrentiu 

La transformació pluja-escorrentiu s’ha modelitzat a partir del mètode nord-americà del 
Número de Corba del Soil Conservation Service (SCS). Aquest model es troba integrat 
a SWMM i a la majoria d’aplicacions de modelització del clavegueram. 
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En el model del Número de Corba, trobem primer el llindar d’escorrentiu P0 a partir 
dels usos del sol, la geologia de la zona i el pendent del terreny. El procés de càlcul a 
seguir es basa en el document: Recomanacions tècniques per als estudis 
d’inundacions d’àmbit local publicat per l’Agència Catalana de l’Aigua i disponible a 

http://aca-
web.gencat.cat/aca/documents/ca/planificacio/criteris_tecnics/recomanacions_tecnique
s_estudis_inundabilitat.pdf 

Per calcular el llindar d’escorrentiu P0 es segueix el document anteriorment esmentat i 
les indicacions següents: 

• Usos del sòl: s’utilitza la font d’informació segons el grau de transformació i 
d’informació existent del sector, tal com s’indica seguidament. 

-En nous desenvolupaments, el plànol d’ordenació dels usos i de 
l’edificació si existeix pla parcial aprovat; en cas contrari, els paràmetres 
d’usos del sòl i d’edificabilitat definits al POUM. 

-En sectors sense transformació previsible, s’ha identificat i calculat la 
distribució dels usos mitjançant la foto-interpretació de l’ortofotografia 
aérea d’escala 1:5.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). També 
s’ha consultat la darrera versió de la cartografia topogràfica municipal, de 
2007, per assegurar un estat del lloc el mes actualitzat possible. 
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• Geologia: la base geològica utilitzada de la zona d’estudi es pot trobar al web 
de l’ Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i també, en format Miramon i 
Shape, al web del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

• Pendents: pel càlcul dels pendents mitjos de les conques s’ha utilitzat un model 
digital del terreny (MDT) facilitat per l’Àrea SIG de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, obtingut a partir de la topografia municipal que cobreix tot el terme a 
escala 1:1000. 

Calculat el llindar d’escorrentiu P0 a partir del mètode anterior, s’ha obtingut el 
Número de Corba CN aplicant la següent relació proposada per Témez: 

�� = 5000
50 + ��

 

El model EPA SWMM 5.0, per simular l’escorrentiu superficial i obtenir el volum 
d’aigua que entra a la xarxa, necessita, a més de les dades anteriors 
(superfície de la conca, ample, pendent mig i numero de corba), les següents 
dades, els valors de les quals s’han utilitzat  a partir de les taules del manual 
del software EPA SWMM 5.0: 

• Percentatge d’impermeabilitat (% superfície edificada o pavimentada) 
• Coeficient de rugositat de Manning del terreny impermeable 
• Coeficient de rugositat de Manning del terreny permeable 
• Retenció del terreny impermeable 
• Retenció del terreny permeable 

Quan ha mancat informació del tipus de superfície existent, s’ha adoptat un 
coeficient de Manning de 0.01 per terreny impermeable i de 0.02 per terreny 
permeable. 

També s’ha emprat del mateix manual, els valors de retenció per quantificar 
l’emmagatzematge degut a la textura del terreny / viscositat de l’aigua. 

2.3 Modelització de la infraestructura de clavegueram 

Per modelitzar el comportament fluid de l’aigua segons el material de les canonades 
s’han adoptat els coeficients de rugositat de Manning entre valors de 0.015 i 0.022. 

S’ha modelitzat la pèrdua genèrica d’energia que es produeix quan el flux d’aigua te 
una solució de continuïtat en passar per un pou, introduint un coeficient a EPA SWMM 
5.0 de pèrdua en entrada igual a 0.25. Aquest valor correspon al coeficient de pèrdua 
en entrada (Entry Loss coefficient).Tots els dispositiu de la nova xarxa han estat 
integrats en el model numèric per tal de modelitzar el sistema complet. EPA SWMM 
5.0 disposa de les eines necessàries per definir sobreeixidors, dipòsits, bombes, 
vessaments, etc. Per aconseguir un comportament realista es poden combinar les 
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entitats bàsiques de EPA SWMM per crear d’altres mes complexes que s’ajustin millor 
al funcionament real. 

2.4 Fase de transport 

El model hidràulic de EPA 5.0 propaga els cabals, provinents de les subconques, a 
través de tota la xarxa de drenatge, resolent les equacions que descriuen flux 
gradualment variable en el temps. La resolució d’aquestes equacions, conegudes com 
equacions de Saint Venant, apareix a EPA SWMM 5.0 com a mètode de l’Ona 
Dinàmica, i per resoldre-les el programa utilitza un esquema numèric en diferencies 
finites de tipus explícit. 

 

2.5 Pluges de projecte 

EPA SWMM 5.0 considera la precipitació com una sèrie de temps, la qual és 
assignada a cada element de la subconca, definida en termes d’intensitat (mm/h) o 
volum (mm). Per avaluar la resposta de la xarxa de drenatge de Vilanova i la Geltrú 
davant episodis de curta durada i gran intensitat, característics del clima mediterrani, 
s’han utilitzat els hietogrames obtinguts utilitzant el mètode de les corbes Intensitat – 
Duració – Freqüència (corbes IDF) que proposa l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a 
la publicació: Recomanacions tècniques per als estudis d’inundacions d’àmbit local 
disponible a: 
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http://aca-
web.gencat.cat/aca/documents/ca/planificacio/criteris_tecnics/recomanacions_tecnique
s_estudis_inundabilitat.pdf 

2.6 Criteris de dimensionament dels dipòsits anti-DSU utilitzats al 
Pla de clavegueram 

Per predimensionar els dipòsit anti-DSU necessaris a Vilanova i la Geltrú, el Pla de 
clavegueram utilitza el criteri de dilució (coeficient de dilució de 4) per calcular el volum 
necessari i la secció d’entrada per retenir l'aigua residual insuficientment diluïda per la 
pluja i la normativa italiana (50m3/ha) per determinar el volum de dipòsit que retindria la 
primera fracció d'aigua de pluja contaminada. 

Criteri de dilució 

Fins fa poc els únics criteris que s’aplicaven a aquest tipus d’obres o en general en 
control d’abocaments al medi exterior, era un criteri de dilució. Les obres dels 
col·lectors interceptors que per exemple condueixen a la planta depuradora s’han 
dissenyat assumint un cabal de pas un cert nombre de vegades major que el de les 
aigües residuals. És el que es denomina grau de dilució, i els valors que inicialment es 
trobaven entre 2 i 5, estan ara arribant a valors de 7 a l’actualitat, sent aquest el valor 
recomanat per les normatives alemanyes. Aquest concepte ve més de protegir 
l’operació en planta i no tant de la preocupació sobre els efectes que sobre el medi 
receptor derivats de l’abocament es produeixin. 

Segons el criteri de dilució, les aigües negres s’han d’abocar mesclades (diluïdes) amb 
una certa quantitat d’aigua de pluja suposadament neta. La hipòtesis bàsica d’aquest 
mètode és que les aigües de pluja procedents de la conca estan netes. Una dilució de 
quatre vegades significa que en vessament estan presents una part d’aigua residual i 
tres parts d’aigua de pluja. 

Degut a la qualitat de les aigües de pluja, aquest criteri de disseny no és clarament 
justificable davant la protecció del medi receptor. En particular poden fer-se dues 
objeccions importants: 

• Les aigües de pluja disten molt de no tenir contaminants, pel que, de cap 
manera pot adoptar-se el criteri de pluja neta o de dilució amb aigua de pluja. 

• Quin valor s’ha d’utilitzar en el disseny? No és possible un valor fix, ja que 
aquest depèn de les característiques de la conca drenant, de la xarxa i del 
medi receptor. 

Aquestes dues objeccions impossibiliten el disseny segons el concepte clàssic de 
dilució sense un estudi més detallat. 
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Normatives per calcular volum d’un tanc de retenció de la primera escorrentia 

La càrrega contaminant abocada a l’exterior es pot considerar com procedent del 
rentat de la superfície de la conca o dels dipòsits de material existents a la xarxa. Com 
a primera idea es pot adoptar que si som capaços de retenir els primers minuts de 
pluja/escorrentia serem capaços de retenir una càrrega contaminant important. Així 
van sorgir criteris de disseny amb taxes d’emmagatzematge del ordre de 5 a 10 m3 per 
hectàrea impermeable drenada. Però aquests criteris s’han revelat poc adequats 
excepte per conques molt petites i amb percentatges d’impermeabilitat no molt alts. Al 
considerar major diversitat de conques, així com analitzar períodes de pluja més 
extensos i no tan sols una certa pluja de disseny, s’observa que aquests valors són 
certament escassos i en aquest moment s’estan utilitzant taxes entre 30 i 100 
m3/Haimp. 

A més, diversos països han desenvolupat procediments per estimar el volum de dipòsit 
per retenir les primeres escorrenties (mètode alemany, britànic, austríac, etc), existint 
un gran ventall de valors de les taxes de metres cúbics per hectàrea impermeable que 
cada una d’aquestes metodologies proposa, doncs els criteris que hi ha darrere 
aquestes normatives no són exactament iguals entre sí, ni s’apliquen a realitats de 
conques o de lleres iguals, i ni tan sols en tots casos els objectius de qualitat sobre el 
medi receptor són els mateixos. 

Actualment l’Agència Catalana de l’Aigua, amb col·laboració amb CLABSA, està 
desenvolupant el Programa de reducció de l’impacte al medi per efecte de les 
descàrregues dels sistemes de sanejament en temps de pluja, dins el Pla de Gestió de 
l’Aigua de Catalunya (PGAC). Aquest programa té com a principals objectius delimitar 
les competències, desenvolupar un text normatiu per regular i gestionar les 
descàrregues, i definir una diagnosi, uns objectius a complir i les propostes 
d’actuacions i mesures de gestió necessàries per assolir aquests objectius, així com 
avaluar el cost de les mateixes. 

Conclusió 

Per obtenir el volum necessari, l’àrea en planta i els mecanismes d’entrada i sortida 
s’implementarà al model de qualitat existent un model de qualitat que permeti avaluar 
la presència dels contaminants a la xarxa. 

3. Desenvolupament del model de qualitat amb EPA SWMM 5.0 
per dimensionament del dipòsit anti-DSU 

3.1 Diagnosi de la xarxa en termes de càrrega contaminant 

El punt de partida per realitzar un estudi d’abocaments és caracteritzar la càrrega 
contaminant que s’aboca al medi. Així, les dades de concentracions registrades a la 
EDAR, tant en temps sec com en temps de pluja són d’extrema importància. 
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Caracterització de l’aigua residual 

EPA SWMM 5.0 permet analitzar la xarxa de drenatge en temps sec, és a dir, sense 
aportació d’aigües pluvials. En aquestes condicions, la xarxa només transporta aigües 
residuals. La generació i incorporació a la xarxa pot ser simulada utilitzant els patrons 
de flux en temps sec (Dry Patterns Flow) que incorpora aquesta eina de càlcul. 

EPA SWMM 5.0 pot simular la generació, entrada a la xarxa i transport de qualsevol 
tipus de contaminant que es defineixi prèviament. Per cada contaminant (Pollutant) 
s’ha d’especificar el seu nom i les unitats de mesura. En particular, EPA SWMM 5.0 
modela els sòlids en suspensió (MES) com a contaminant principal, i permet 
considerar la resta de contaminants com una fracció o percentatge dels sòlids en 
suspensió. 

Donat que es disposa de les concentracions d’entrada a la EDAR de Vilanova i la 
Geltrú durant el període de gener a desembre de 2010, és possible realitzar una 
caracterització dels contaminants presents en el flux de residuals. Aquestes dades han 
estat facilitades per l’empresa gestora de l’EDAR de Vilanova i la Geltrú (DAM, 
Depuración de Aguas del Mediterráneo). 

 
Cabals d’entrada a la EDAR de Vilanova i la Geltrú durant l’any 2009 

En primer lloc, es separen els dies de pluja d’aquells dies sense precipitació. Per això, 
es considera que un dia és de pluja quan la quantitat d’aigua afluent a la EDAR és 
superior en un 30% al cabal mig afluent. En aquest cas, s’ha  definit que un dia és de 
pluja quan el valor del cabal efluent és superior a 19352 m3/dia, permetent d’aquesta 
forma, determinar el valor mig de les concentracions d’entrada dels dies sense pluja. 
Aquests valors, que són adoptats en el model de la xarxa de Vilanova i la Geltrú en 
EPA SWMM 5.0, es mostren a la següent taula: 
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Contaminant Concentració mitja anual en 
temps sec  (mg/l) 

MES mg/l 266 

DBO5 mg/l 311 

DQO mg/l 624 

A continuació es calcula un patró temporal (Time pattern) del cabal i de la MES. El 
Time pattern serveix per implementar la distribució temporal a la modelització. 

Amb les dades disponibles de contaminants d’entrada a la depuradora podem calcular 
un Time pattern mensual. 

Per calcular el Time pattern del cabal (Q), per a cada mes, es divideix el cabal mig 
mensual pel cabal mig anual, ambdós cabals en temps sec. 

En el cas de la matèria en suspensió (MES), per a cada mes, es divideix la 
concentració mitja mensual d’entrada a la depuradora per la concentració mitja anual, 
ambdues concentracions en temps sec. 

 Time pattern monthly 

Q MES 
gener 0,964166708 1,15073164 

febrer 0,987473333 0,924978051 

març 0,950340120 0,956313009 

abril 1,018970647 0,784281716 

maig 0,991172908 1,345555312 

juny 1,022370789 1,217317823 

juliol 1,050759027 0,631400634 

agost 1,059286226 1,168363590 

setembre 1,024598176 0,952919227 

octubre 1,026009930 0,881247162 

novembre 0,950898688 1,166022827 

desembre 0,945460992 0,757609014 

A continuació s’introdueix aquesta informació a EPA SWMM 5.0 a l’apartat de Dry 

Weather de cada node. 

Pel que fa a la MES a cada node associat a una subconca se li fa correspondre la 
concentració mitja en temps sec calculada anteriorment, 266 mg/l, és a dir, es fa la 
suposició que aquesta concentració es genera uniformement a tota la subconca. 
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Pel que fa al cabal de cada subconca, les dades es modelitzen de manera que cada 
subconca aporta un determinat cabal segons la seva àrea. Per obtenir la relació entre 
el cabal mig en temps sec i l’àrea de la subconca es realitzen les següents operacions: 

Partim de la demanda d’aigua de Vilanova i la Geltrú, 195 litres/habitant·dia, i de la 
densitat d’habitants 80 habitants/hectàrea. 

195 �/ℎ��
��� · 80 ℎ��

ℎ� · À��� �������� �ℎ�� · 1���
24ℎ · 1ℎ

3600� = 0,181 · À��� ���������ℎ�� � �$  

Per tant es multiplica l’àrea de cada subconca pel factor 0,181 i el resultat obtingut 
s’introdueix com a cabal mig en temps sec de la subconca.  
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Caracterització de l’aigua pluvial 

Existeixen dos mecanismes bàsics que estan directament relacionats amb la 
contaminació en els aigües pluvials: l’acumulació de contaminants i el rentat de la 
superfície. 

L’acumulació de contaminants (Build-up) és el procés segons el qual s’acumula la 
càrrega contaminant durant períodes de temps previs a la pluja. Aquesta acumulació 
es deu a diferents fonts de contaminació tals com restes orgànics, restes sòlids 
d’escombraries, substàncies químiques, etc. Existeixen diverses propostes per 
representar el procés d’acumulació de càrrega contaminant. Entre elles tenim: 

Potencial     �à���&��'� = �( · ')* 

Exponencial   �à���&��'� = �+ · �1 − �-.·)/� 

Michaelis-Menton  �à���&��'� = )0·.
)12. 

On la �à���&��'� s’expressa en tones per hectàrea i �(, �3, … , �5 són coeficients que 
han de ser ajustats d’acord a mesures de camp. 
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El rentat de la superfície (Washoff) es produeix quan la pluja cau i arrastra les 
càrregues contaminants que s’havien estat acumulant. Aquest procés es sol 
representar mitjançant una formulació de tipus exponencial: 

6 = �( · 7)* · 8 

On 6 és la càrrega de rentat, 8 és la càrrega de contaminant acumulada en 
superfície i �(, �3 són coeficients d’ajust. 

Per considerar la variabilitat espacial dels contaminants, s’han de definir certs sectors 
d’ocupació del sòl, anomenats Land uses a EPA SWMM 5.0. Aquests elements es 
consideren associats a les subconques, a les quals es produeixen els processos 
d’acumulació, rentat i arrossegament de la càrrega contaminant. És important destacar 
que l’acumulació va disminuint a mesura que succeeix el rentat i l’arrossegament, i que 
aquest últim s’acaba quan ja no queda càrrega contaminant a la subconca. Aquests 
processos són modelitzats a EPA SWMM 5.0 utilitzant algunes de les funcions que el 
codi conté (acumulació Potencial, Michaelis-Menton, Exponencial, etc). 

La majoria de les substàncies químiques contaminants (DBO5, DQO) estan, gairebé 
sempre, adherides a les partícules més fines tals com els sòlids en suspensió (MES). 
Així, i considerant que EPA SWMM 5.0 caracteritza els sòlids en suspensió com a 
contaminant principal, s’ha considerat els sòlids en suspensió (MES) pels càlculs i 
anàlisis que a continuació es desenvolupen. 

Donat que no es disposa de dades horàries de registres d’entrada a la depuradora (les 
dades disponibles són diàries), en aquest estudi s’han utilitzat les funcions 
d’acumulació de càrrega contaminant (Build-up) i rentat d’aquesta càrrega contaminant 
(Wash-off) per els sòlids en suspensió, d’un estudi realitzat en una població industrial 
de l’entorn de Barcelona que disposava de dades de pluja, hidrograma de cabal i 
polutograma d’arribada a la planta depuradora. D’aquest estudi també s’han adoptat 
les relacions entre contaminants. 

• Funció d’acumulació tipus Michaelis-Menton:  

8�'� = � · �
� + ' 

8�'�: massa del contaminant acumulada sobre la conca en un instant '. 
�: 150 kg/Ha 
�: 2.5 dies 

• Funció de rentat de la superfície tipus exponencial:  

6 = �( · 7)* · 8 

6: càrrega de rentat (kg/h) 
�(: 0.072 
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�3: 2.5 
8: quantitat de càrrega contaminant acumulada 

 

 

Relació Valor 

DBO5/MES 14.5% 

DQO/MES 0.21% 
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Anàlisi amb pluja de disseny de T=10 anys 

Per obtenir una quantificació inicial de la càrrega contaminant abocada al medi, s’ha 
realitzat una simulació de la xarxa de drenatge de Vilanova i la Geltrú, sense 
incorporar cap actuació per la pluja de període de retorn T=10 anys. La següent figura 
mostra el polutograma de sòlids en suspensió (MES) en el punt situat aigües avall de 
la futura situació del dipòsit. 

 

Dels resultats del model EPA SWMM 5.0 també podem conèixer l’abocament en 
termes de volum (m3) i càrrega total (kg). En aquest cas, el volum és de 78579 m3, i la 
càrrega abocada és de 4773,65 Kg de matèria en suspensió. Aquest seria l’abocament 
davant un episodi de pluja important, que provoca una punta de contaminació de 
l’ordre de 1700 mg/l, molt alta, durant un període de temps relativament curt, i abocant 
més de 4 Tm de càrrega sòlida. 

Anàlisi amb sèrie temporal anual de precipitacions 

Un episodi de pluja extrem com l’anterior (T=10 anys) pot donar una idea del 
comportament extrem de la conca, però no dóna una visió global de l’efecte que sobre 
el medi receptor pot tenir l’abocament al llarg del temps. Tampoc donaria una visió 
correcta de l’efecte que una mesura de protecció (com seria el dipòsit) suposa. 

Dintre de l’estudi de dimensionament d’un dipòsit anticontaminació, és necessari 
conèixer com seria el seu comportament davant registres de precipitacions reals a mig 
termini. 

Es considera un any tipus de precipitació i els abocaments produïts sobre el medi 
receptor per aquesta sèries de pluges. L’objectiu d’això és determinar els percentatges 
de reducció de càrrega contaminant que suposa el dipòsit proposat. 

Per realitzar aquest estudi, es disposava de la sèrie de precipitacions de l’any 2008 
registrades a Vilanova i la Geltrú. Aquestes dades van facilitades pel Servei de 
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meteorologia de Vilanova i la Geltrú. Aquesta sèrie de precipitacions constava de 
dades de pluja mesurades en intervals de 30 minuts de tots els dies de l’any. 

 

 
Sèrie de pluges de Vilanova i la Geltrú de l’any 2008 

 

Per a realitzar la simulació durant un any és necessari que els intervals de les dades 
de pluja siguin de 5 minuts per evitar alts errors de continuïtat. Per això s’han utilitzat 
les dades de pluja d’una altra localitat de característiques similars de les que es 
disposaven dades amb una freqüència de 5 minuts. 

Aquestes dades corresponen a una sèrie de precipitacions de l’any 1988, registrades 
en una localitat de l’entorn de Barcelona, amb un total anual de 558mm. S’ha escollit 
un any que no fos ni extremadament humit ni extremadament sec, considerant que la 
precipitació a l’entorn de Barcelona és de 550mm, doncs la idea és avaluar el 
comportament del dipòsit en front a successos normals de precipitació. 

Amb aquesta sèrie anual de precipitacions s’ha realitzat una simulació de la xarxa de 
clavegueres de Vilanova i la Geltrú sense considerar el dipòsit per observar la 
freqüència amb què es produeixen els abocaments i les magnituds d’aquests. 

La següent taula mostra un resum dels successos de precipitació que produeixen 
abocaments cap al Torrent de la Pastera, agrupats per rangs d’aportació, per la sèrie 
anual de precipitacions utilitzada en aquest estudi. 
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Rang d’abocaments en 
massa (kg) 

Número de 
successos 

Massa total per 
rangs (kg) 

% Massa 
total 

> 20000 2 45366,19 21,9 

<20000 i >15000 8 91515,15 44,2 

<15000 i >2000 4 59939,1 29,0 

<2000 i >500 8 9365,343 4,5 

<500 7 794,958 0,4 

Total 29 206980,7 100 

Abocaments en massa cap al Torrent de la Pastera 

De la taula anterior s’extreu que l’abocament total de sòlids en suspensió durant un 
any, cap al Torrent de la Pastera és de 206980,7 kg. És important destacar com 
només 2 successos aporten més de 45 tones de matèria en suspensió, 22,5 tones 
cada un en promig, el que representa el 21,9% del total abocat. 

4. Dimensionament del dipòsit anti-DSU 

De l’anàlisi dels resultats anteriors es desprèn que les conques urbanes de Vilanova i 
la Geltrú aporten al Torrent de la Pastera una càrrega contaminant no menyspreable, 
associada a un volum d’abocament important, davant una sèrie de precipitacions 
típica. 

El dipòsit a dimensionar ha de complir els següents objectius: 

• Retenir el màxim de contaminació possible que s’aboca al mar, dins unes 
dimensions i costos assumibles. 

• Laminar els cabals que es dirigeixen a la EDAR, de manera que es segueixin 
mantenint les condicions d’operació de la planta, sense sobrecarregar-la. 

4.1 Dades de predimensionament aplicades al dipòsit a dissenyar 

Podem aplicar les normatives estrangeres existents per estimar en primera 
aproximació la mida del dipòsit de laminació i anti-DSU a la capçalera de la EDAR de 
Vilanova i la Geltrú. Aquest exercici és per obtenir  una mida inicial que serà verificada 
amb el procediment complert, analitzant el comportament del dipòsit davant una sèrie 
anual de precipitacions d’un any tipus. 

La conca urbana de Vilanova i la Geltrú que aporta al punt d’implantació s’anomena 
conca del Torrent de la Pastera i té una superfície de 109 hectàrees d’àrea 
impermeable. Aplicant les metodologies anteriorment explicades s’obtenen els volums 
de dipòsit següents: 
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Normativa Taxa aplicable Volum dipòsit 
Alemanya 40 m3/Haimp 4360 m3 
Regne Unit 12 m3/Haimp 1300 m3 

Italia 50 m3/Haimp 

250 m3/Haimp 
5459 m3 

27260 m3 
Austria 45 m3/Haimp 4900 m3 

França 100 m3/Haimp 
200 m3/Haimp 

10900 m3 
21800 m3 

Volums del dipòsit anti-DSU segons diverses normatives 

Els resultats obtinguts presenten una enorme dispersió, ja que els objectius de qualitat 
que es busquen són diferents, les climatologies i especialment el règim de pluges és 
divers. 

Davant aquesta dispersió, s’adopta en primera aproximació un volum aproximat de 
5500 m3. L’aproximació a partir de les dades del Regne Unit es descarta per les 
diferències pluviomètriques. Les dades de les conques franceses procedeixen de 
casos puntuals amb una coberta erosionable i la seva generalització a altres casos pot 
ser arriscada. Les taxes italianes s’han aplicat a climatologies similars a les nostres, 
per això els valor triat com a dada de partida s’aproxima a aquesta taxa.  

Criteris de disseny a verificar en el dipòsit proposat 

Partim d’un volum aproximat de 5500m3, el qual s’ha de distribuir en una àrea en 
planta i una altura d’emmagatzematge.  

El dipòsit a construir és un dipòsit sense derivació (o dipòsit en línia), és a dir, forma 
part integral del sistema. El dipòsit consisteix en un gran volum d'emmagatzematge 
que s'omple quan el cabal que arriba excedeix el màxim cabal permès per la xarxa 
aigües avall.  

Es col·loca just en el punt de la xarxa de drenatge, en línia amb ella, on es pretén 
controlar el cabal circulant de manera que aigües avall d'aquest punt la magnitud del 
cabal sigui tal que pugui ser absorbit per la xarxa i no causi cap problema. 

La descàrrega des del dipòsit cap al col lector de sortida s’ha plantejat amb una sortida 
tipus orifici en el seu extrem aigües avall. Aquest element regulador permet limitar el 
cabal de sortida a un valor màxim desitjat, d'acord amb les característiques del 
conducte aigües avall i de tota la xarxa en el seu conjunt, de manera que el nivell 
d'aigua en el dipòsit va augmentant a mesura que va entrant aigua i només es permet 
la sortida d’una part. 
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Esquema de dipòsit sense derivació 

4.2 Mecanismes de retenció de la càrrega contaminant 

Com s’ha vist anteriorment, en termes totals, un any de pluja tipus presenta un total de 
29 episodis d’abocament, totalitzant més de 200 tones de sòlids en suspensió. Retenir 
tot el volum d’abocament és gairebé impossible, a menys que es projectés un dipòsit 
de volum enorme. Per tant, és impossible plantejar la retenció 100% de la càrrega 
contaminant. 

El dipòsit actua com un element de mescla completa, pel que a priori homogeneïtza 
les concentracions dels fluxos d’entrada, atenuant les puntes de concentració per 
l’efecte de volum del dipòsit. Els càlculs demostren que la mera presència del dipòsit 
redueix considerablement les puntes de la càrrega contaminant. Però addicionalment 
el dipòsit actua com un tanc de decantació, que pot dissenyar-se per maximitzar 
aquest efecte. Les dimensions en planta i alçat, conjugades amb el cabal d’entrada i la 
càrrega contaminant associada, poden retenir per decantació una càrrega contaminant 
no menyspreable. 

Els models de decantació en un dipòsit de retenció com el que estudiem no són com 
els habitualment utilitzats en l’estudi de tancs de planta depuradora. Els cabals 
d’entrada són variables en el temps i en curts intervals, i els graus d’agitació en el 
dipòsit estan lluny dels que es produeixen en les plantes depuradores, amb cabals 
més estables i més petits. 

El procés d’anàlisi de la càrrega contaminant retinguda per decantació es pot 
aproximar a partir de la granulometria dels sediments arrastrats en l’aigua pluvial i 
residual que arriba al dipòsit, avaluar en funció de les mides les velocitats de 
sedimentació, i avaluar per cada cabal el grau de retenció que es donarà en el dipòsit. 
Com les condicions d’operació dinàmica no són les d’una làmina d’aigua quieta, es 
solen afectar de coeficients de seguretat, reduint les taxes de decantació obtingudes. 
No es disposa d’una granulometria procedent de dades de camp dels cabals 
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d’arribada a la zona del dipòsit, pel que s’adopta un enfocament més estàndard, 
similar al d’anàlisi per aigües residuals, aplicant després un cert coeficient de 
seguretat. Les característiques hidràuliques aproximades del dipòsit, amb les dades 
del predimensionament són: 

9:;.;<=>ó = @ A⁄  

Donat que els cabals són molt variables, els temps de retenció hidràulics canvien 
d’episodi a episodi.  

La EPA del Estats Units utilitza un model d’anàlisi de càrrega retinguda basat en 
anàlisis estadístics i en observacions realitzades en una sèrie de conques 
experimentals. Van avaluar la retenció de càrrega contaminant en els dipòsits de 
retenció sobre els que es realitzaven seguiments. Com a primer paràmetre 
consideraven la variable de càrrega superficial: 

� = A C⁄  

A la sèrie de conques estudiades es van prendre mesures de concentracions 
d’arribada i sortida del dipòsit. Els resultats observats van ser que els percentatges de 
retenció de sòlids totals en suspensió arriben a valors de 80% en la majoria dels 
casos. 

El funcionament definitiu del dipòsit que es projecta serà una barreja dels efectes 
anteriorment citats, considerant que: 

• Les concentracions de sòlids en suspensió a l’aigua pluvial circulant seran 
menys que les d’una aigua residual domèstica. 

• Els temps de retenció hidràulics del dipòsit seran per successos de pluja 
habituals entre 1 i 3 hores. 

• Les condicions d’operació del dipòsit seran turbulentes, amb agitació important 
de la superfície del mateix. 

Aplicant un cert coeficient de seguretat segons les indicacions anteriors, considerem 
que el dipòsit tindrà una reducció de càrrega de sòlids en suspensió del 30% de la 
càrrega d’entrada a cada instant. Acceptant que estem del costat de la seguretat, 
trobem taxes anuals de retenció de sòlids en suspensió properes al 90% i 95%, pel 
que serà el paràmetre considerat en el càlcul. Així el model d’anàlisi per la seria anual, 
considerarà que l’efecte del dipòsit serà l’equivalent a que: 

�DEF GH:.>IJ I;K I>LòG>. = 0,7 · �DEF ;<.:JIJ JK I>LòG>. 

I es comprovarà el funcionament amb una taxa d’eliminació de sòlids, la tercera part 
de la que es produiria en condicions d’un tanc de sedimentació (factor de seguretat 3). 
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4.3 Càlcul del comportament hidràulic en quantitat i qualitat del 
dipòsit 

Partim d’una àrea en planta de 1500 m2. Per avaluar el comportament del dipòsit 
s’analitza el seu comportament amb la sèrie de precipitacions d’un any tipus. S’ha 
considerat l’any 1988, on s’han produït un total de 71 episodis de pluja. La precipitació 
mitja anual d’aquest any és de 558 mm, el que concorda amb les dades històriques de 
pluja mitja a Vilanova i la Geltrú. 

Com s’ha vist anteriorment, la càrrega contaminant abocada aplicant els 71 episodis 
de pluja és de 206980,7 kg. Com aquesta càrrega contaminant és elevada i es pretén 
reduir-la al màxim, es tantegen diferents configuracions de cota del dipòsit, i de buidat 
del dipòsit. 

És possible adoptar la tipologia de dipòsit en línea i permetre el seu buidat per gravetat 
sempre que disposem de la necessària àrea en planta. De tota manera, aquest tipus 
de dipòsits també poden ser buidats mitjançant bombament i en aquest cas no serà 
necessària la disponibilitat d'espai en planta, ja que s'augmentarà el volum 
d'excavació. 

S’han provat diferents configuracions de cota de fons del dipòsit, mantenint una àrea 
en planta de 1200m2 i s’ha calculat la reducció en abocament associada. 

És interessant que la cota del dipòsit no sigui inferior a la cota del col·lector, per tal de 
permetre el buidat per gravetat i evitar el bombeig. 

Considerant l’efecte de dilució del dipòsit es produeixen reduccions importants de la 
càrrega anual abocada al torrent, prop del 80%. Al considerar els efectes de retenció 
per sedimentació en el dipòsit, veiem que les taxes de retenció anual pugen fins a 
valors propers al 100%. Es tracta de reduir les dimensions del dipòsit , pujant la cota 
de fons, i s’observa que reduint el volum encara es mantenen taxes de retenció molt 
elevades. 

S’han de determinar l’amplada i l’altura de l’orifici de sortida del dipòsit, de manera que 
no empitjori les condicions de desguàs actuals de la xarxa de Vilanova i la Geltrú. Per 
això, es realitzen diverses simulacions de la xarxa de drenatge amb el dipòsit, per la 
pluja de projecte de període de retorn 10 anys, de forma que aquest no suposi una 
dificultat al desguàs i generi un problema d’inundació.  

Els calculs realitzats indiquen que amb un orifici rectangular 0,8 metres d’altura i 2 
metres d’amplada, la xarxa de Vilanova i la Geltrú no està en pitjors condicions que 
sense dipòsit. 

Finalment si es proposa un dipòsit de 1200m2 en planta i una altura de 4 metres, amb 
un volum de 4800 m3 veiem que aquest dipòsit té una grandària similar al del 
predimensionament i compleix els objectius plantejats. A més, la cota de fons del 
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dipòsit coincideix amb la del col·lector, fet que permet el total buidat del dipòsit per 
gravetat. 

En aquest cas es proposa com a opció pel dipòsit les següents característiques: 

Àrea en planta: 1200 m2 
Altura del dipòsit: 4 m 
Dimensions de l’orifici de sortida: 2x0.5 metres 
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Per raons de seguretat també es projecta un sobreeixidor en el dipòsit que aportaria 
aigua a la xarxa en cas en cas que es produís un episodi de pluja de període de retorn 
superior a 10 anys. La longitud d’aquest sobreeixidor és de 10 metres i l’altura de 0.4 
metres. 
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Amb aquestes noves dimensions, es realitza una nova simulació considerant la sèrie 
anual de precipitacions per conèixer l’efecte del dipòsit anti-DSU respecte les 
freqüències d’abocament, i els valors d’aquests successos d’abocament. La següent 
taula mostra les masses abocades al Torrent de la Pastera. 

Rang d’abocaments en 
massa (kg) 

Número de 
successos 

Massa total per 
rangs (kg) 

% Massa 
total 

> 20000 0 0 0 

<20000 i >15000 0 0 0 

<15000 i >2000 1 9510,579 77 

<2000 i >500 1 1649,178 13 

<500 10 1227,297 10 

Total 12 12387,054 100 

Amb aquests 12387 kg abocats al Torrent de la Pastera, es té que el dipòsit produeix 
una reducció de la càrrega contaminant del 94% del total en un any de pluviometria 
mitja, sense dipòsit. Per altra banda, si considerem la pluja de T=10 anys a la xarxa 
amb el nou dipòsit, el dipòsit no condiciona els nivells aigües amunt, tal i com es 
mostra a la següent figura: 

 
Perfil longitudinal del col·lector d’arribada al dipòsit 

5. Conclusions 

L’eina de càlcul utilitzada ha estat EPA SWMM 5.0, que permet realitzar tots aquests 
anàlisis, la qual és de domini públic i no suposa costos de manteniment del programa i 
que pot se gestionada pels responsables de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la 
Geltrú de manera directa i fàcil en qualsevol ordinador. 

UBICACIÓ DEL DIPÒSIT 
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S’ha d’elaborar un model de qualitat de les conques i del clavegueram de Vilanova i la 
Geltrú, de manera que es pugui realitzar l’estimació de la càrrega contaminant 
abocada al Torrent de la pastera, així com a qualsevol altre punt de la xarxa. La 
validació del model no s’ha pogut realitzar amb dades de la pròpia xarxa, i s’hauria 
d’abordar aquesta feina en quant sigui possible. De totes maneres, els valors obtinguts 
a partir dels paràmetres de qualitat extrapolats d’altres conques urbanes de similar 
estructura, donen uns resultats raonables. 

Un punt important en el procés de dimensionament d’una estructura d’aquestes 
característiques, és l’anàlisi sota series de precipitacions registrades reals, per 
exemple una sèrie d’un any sencer de les precipitacions observades, definides en 
intervals de temps reduïts (5 minuts), de tal forma que es pugui observar el seu 
comportament davant patrons similars a les condicions previstes de funcionament. 

Amb l’objectiu de reduir la càrrega contaminant abocada en temps de pluja al Torrent 
de la Pastera, es proposa un dipòsit de retenció d’uns 4800m3, amb una ocupació en 
planta de 1200m2 i una altura de 4 m. En aquestes condicions, aquest dipòsit redueix 
un 94% la càrrega sòlida abocada al torrent al llarg d’un any. En el cas de voler obtenir 
una reducció d’un 100% de la càrrega sòlida abocada al Torrent de la Pastera, la 
grandària del dipòsit seria tan elevat que es necessitarien valors d’àrees en planta no 
factibles en la zona d’implantació, a més de ser inviable des d’un punt de vista 
econòmic. 
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1. Descripció del dipòsit 

El dipòsit anti-DSU té unes dimensions interiors de 28.8 metres transversalment i 39.1 
metres longitudinalment. 

La profunditat varia entre 4.25 i 4.65 metres, i el resguard és de 0.4 metres i el volum 
operatiu del dipòsit és de 4800 m3. 

La cimentació es forma a partir d’una llosa inferior de 0.7 metres d’espessor. Quinze 
pilars repartits uniformement en tota la base suporten 5 línies de jàsseres en forma de 
T invertida i dimensions 0.5x1.10 metres, col·locades en direcció transversal. El forjat 
superior es forma a partir de plaques alveolars de 0.4 metres de cantell més una capa 
de compressió de 0.10 metres. 

Per evitar l’obstrucció de l’orifici de sortida es construirà un mur de dos metres dins el 
dipòsit que tindrà l’objectiu de frenar els elements de grandària considerable que 
circulen pel clavegueram. Els detalls d’aquest element, així com la definició geomètrica 
i d’armat del dipòsit es troben als plànols 5.2 i 5.3 del document nº2 d’aquest projecte. 

El dipòsit s’executarà en formigó armat tipus HA-25 SR-MR. 

Sobre l’estructura, es construirà un edifici de control de dimensions en planta 10x15 
metres aproximadament, on estarà ubicat el centre de control d’instal·lacions. 

2. Normativa i programes utilitzats 

Els càlculs estructurals s'han realitzat d'acord amb les normatives vigents. 
Concretament s’ha seguit la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) i la 
Normativa de Acciones en la Edificación (AE-88). 

Els programes de càlcul utilitzats han estat: 

• STAAD PRO 2004 
• Robot Millenium v19.0 
• Prontuari informàtic del formigó EHE 

3. Murs i llosa de fonamentació 

3.1 Materials i durabilitat 

Es consideren per al projecte els materials estructurals següents, segons EHE: 

- Formigó estructural: HA-30 SR-MR.  fck: 300kp/cm2  HA-30/P/20/IIa,  

- Acer d'armat: B-500-S      fyk: 5.100 kp/cm2 B - 500 S 
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Coeficients de minoració de les resistències dels materials: 

  Formigó:  γc: 1.5  

  Acer:  γs: 1.15 

Els recobriments nominals de les armadures tant per al mur com per a la sabata del 
mateix seran de 40 mm.  

L’Estat Límit de Servei (ELS) es calcula en situació quasipermanent per tant la 
combinació d'accions en aquest cas ve representada pel següent criteri: 

≥ ≥

γ γ∑ ∑k,j k,iG,j Q,i
j 1 i 1

+0,6 QG  

3.2 Model de càlcul 

El càlcul estructural s’ha realitzat mitjançant el programa de càlcul STAAD PRO 2004. 

El model de càlcul utilitzat és un model tridimensional d’elements finits creats mitjançant 
elements tipus placa. 

Tots els plànols de detall d’armat no s’adjunten en el present annex sinó que es troben 
inclosos dintre del document nº 2: Plànols. 

 
 

Discretització de l'estructura 

 
Mallat de l’estructura 
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3.2.1  Suport de l’estructura 

Càlcul del coeficient de balast: 

OP = OP+� · Q� + 30
2� R

3
 

On � és la longitud de l’element en contacte amb el terreny, expressada en cm 
� = 4000�S 

Donat que el terreny està constituit per argiles amb sorres i graves considerem: 

OP+� = 50009/S+ 

Substituint obtenim: 

OP = 5000 · Q4000 + 30
2 · 4000 R

3
= 12689/S+ 

A partir de la superficie mitja de les cel·les a cada element, obtenim el coeficient de 
balast a assignar a cada node de la solera, tenint en compte si es troba en posició 
interior, lateral o cantonera. 

O> = OP · T.H.JK
�  

On � és el nombre de cel·les de la solera. 

Donat que la mida de les cel·les és 1mx1m: 

O> = OP · T.H.JK
� = 5000 · 40 · 25

40 · 25 = 12689/S 

Nodes interiors: O><.;:>H: = O> = 12680U�/S 

Nodes laterals: OKJ.;:JK = VW
3 = 6344U�/S  

Nodes cantoners: O=J<.H<JIJ = VW
X = 3170U�/S 
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Modelització dels suports 

 

3.3 Accions 

Pes propi: Y= = 2,59/S+ 

 
Pes propi 

Sobrecàrrega permanent de terres: 

�Z=J::;: − Z=HP;:.J� · Y.;::;<[ = 1,5S · 2,029
S+ = 3,039

S3 = 30,3U�/S3 

 
Sobrecàrrega permanent de terres 

Sobrecàrrega d’ús: 
(\
]* = 10U�/S3 

23 33 43 343 443 3443 444 33 444 43 44 44 43 44 44 43 4 34 44 43 4 44 44 43 34 44 44 43 44 44 44 343 44 44 44 443 44 44 344 443 44 44 444 443 44 344 444 443 44 444 444 443 344 444 444 443 444 444 444 3443 444 444 444 4443 444 444 3444 4443 444 444 4444 4443 444 3444 4444 4442 444 4444 4444 444 3444 4444 4443 444 4444 4444 444 3444 4444 4443 444 4444 4444 444 3444 4444 4443 444 4444 4444 444 3444 4444 4443 444 4444 4444 444 3444 4444 4443 444 4444 4444 444 3444 4444 4443 444 4444 4444 444 3444 4444 4443 444 4444 4444 444 3444 4444 4443 444 4444 4444 444 3444 4444 4443 444 4444 4444 444 3444 4444 4443 444 4444 4444 444 3444 4444 4443 444 4444 4444 444 3444 4444 4443 444 4444 4444 444 3444 4444 4443 444 4444 4444 444 3444 4444 4443 444 4444 4444 444 3444 4444 4443 444 4444 4444 444 3444 4444 4443 444 4444 4444 444 3444 4444 4443 444 4444 4444 444 3444 4444 4443 444 4444 4444 444 3444 4444 4443 444 4444 4444 444 3444 4444 4443 444 4444 4444 444 3444 4444 4443 444 4444 4444 444 3444 4444 4443 444 4444 4444 444 3444 4444 4443 444 4444 4444 444 3444 4444 4443 444 4444 4444 444 3444 4444 4443 444 4444 4444 444 2444 4444 4443 444 3444 4444 444 444 3444 4443 444 444 3444 444 444 444 3443 444 444 444 344 444 444 443 344 444 444 44 344 444 443 44 344 444 44 44 344 443 44 44 344 44 44 44 343 44 44 44 34 44 44 43 34 44 44 4 34 44 43 4 34 44 44 34 43 44 34 444 33 444 3443 344 343 34 33 32

Load 1
X

Y

Z

X
Y
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Sobrecàrrega d'ús 

Empenta al repòs: 

Aquesta acció actua sobre totes les parets del dipòsit. Segueix una distribució de 
tensions de tipus hidrostàtic, incrementant-se amb la fondària. 

Gràcies a l’estudi geotècnic (Annex 4) coneixem: 

Coeficient d’empenta en repòs: O� = 0,48 

Densitat aparent: Y: = 2,029/S+ 

^ = Z · Y: · O� 

 
Empenta al repòs 

 

Empenta activa: 

Aquesta acció actua sobre totes les parets del dipòsit. Segueix una distribució de 
tensions de tipus hidrostàtic, incrementant-se amb la fondària. 

Gràcies a l’estudi geotècnic (Annex 4) coneixem: 

Coeficient d’empenta activa és: OJ = 0,31 

Densitat aparent: Y: = 2,029/S+ 

^ = Z · Y: · OJ 

Y

X
Y
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L’empenta activa es considerarà sempre que provoqui un efecte favorable sobre 
l’estructura, mentre que l’empenta al repòs es considerarà quan l’efecte de l’empenta 
és desfavorable. 

 
Empenta activa 

Pressió aigua interior: 

Considerem sobre les parets una distribució hidrostàtica de tensions que augmenta 
amb la profunditat. 

 
Pressió de l'aigua interior (dipòsit ple) 

 

Empenta per sobrecàrrega en superfície: 

Considerem una sobrecàrrega en superfície que causa una tensió vertical de 1T/m2. 

La tensió horitzontal provocada s’obté multiplicant la tensió vertical pel coeficient 
d’empenta en repòs (O� = 0,48). 

^_ = 0,48 · 10U�/S3 = 4,8U�/S3 

 
Empenta per sobrecàrrega en superfície 

Load 6
X

Y

Z

Load 7
X

Y

Z

Load 8
X

Y

Z
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3.4 Combinacions d’accions 

Les accions anteriors es combinen aplicant els següents coeficients parcials de 
seguretat, aplicables per a l'avaluació dels Estats Límits Últims. Aquests coeficients es 
troben a la taula 12.1.a de la EHE-08. 

TIPUS D’ACCIÓ 

SITUACIÓ PERSISTENT o 
TRANSIÒRIA 

SITUACIÓ ACCIDENTAL 

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavorable 

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavorable 

PERMANENT γG= 1,00 γG= 1,35 γG= 1,00 γG= 1,00 

PERMANENT de 
valor 

no constant 
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 

Com a coeficients parcials de seguretat de les accions per a les comprovacions dels 
Estats Límits de Servei, s'han utilitzat els exposats a la taula 12.2 de la EHE-08. 

TIPUS D’ACCIÓ 

SITUACIÓ PERSISTENT 
o TRANSITÒRIA 

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavorable 

PERMANENT γG= 1,00 γG= 1,00 

PERMANENT de valor 
no constant γG= 1,00 γG= 1,00 

VARIABLE γQ= 0,00 γQ= 1,00 

3.5 Lleis d’esforços 

3.5.1 Estat Límit Últim (ELU) 

Llosa inferior 

Mx (ELU) 
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Llosa inferior 

 

 

 

Mz (ELU) 

Load 9
XY

Z

M X
k N m / m

- 2 2 5 7

- 1 9 8 3

- 1 7 0 8

- 1 4 3 4

- 1 1 6 0

- 8 8 5

- 6 1 1

- 3 3 7

- 6 2 . 3

2 1 2

4 8 6

7 6 1

1 0 3 5

1 3 0 9

1 5 8 4

1 8 5 8

2 1 3 3
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Llosa inferior 

 

Mur frontal (Mur 2) 

Mx (ELU) 

 
Mur frontal 

Load 9
XY

Z

G l o b a l  M o m e n t
Z
k N m / m

- 9 4 1

- 7 8 3

- 6 2 4

- 4 6 6

- 3 0 7

- 1 4 9

9 . 3 6

1 6 8

3 2 6

4 8 4

6 4 3

8 0 1

9 6 0

1 1 1 8

1 2 7 6

1 4 3 5

1 5 9 3

Load 9
X

Y

Z

M X
k N m / m

- 2 2 5 7

- 1 9 8 3

- 1 7 0 8

- 1 4 3 4

- 1 1 6 0

- 8 8 5

- 6 1 1

- 3 3 7

- 6 2 . 3

2 1 2

4 8 6

7 6 1

1 0 3 5

1 3 0 9

1 5 8 4

1 8 5 8

2 1 3 3
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My (ELU) 

 
Mur frontal 

Mur 4 

Mx (ELU) 

 
Mur 4 

 

Load 9
X

Y

Z

M Y
k N m / m

- 2 2 2 8

- 1 9 5 0

- 1 6 7 2

- 1 3 9 4

- 1 1 1 5

- 8 3 7

- 5 5 9

- 2 8 1

- 2 . 4

2 7 6

5 5 4

8 3 2

1 1 1 0

1 3 8 9

1 6 6 7

1 9 4 5

2 2 2 3

Load 9
X

Y

Z

M X
k N m / m

- 2 2 5 7

- 1 9 8 3

- 1 7 0 8

- 1 4 3 4

- 1 1 6 0

- 8 8 5

- 6 1 1

- 3 3 7

- 6 2 . 3

2 1 2

4 8 6

7 6 1

1 0 3 5

1 3 0 9

1 5 8 4

1 8 5 8

2 1 3 3
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My(ELU) 

 
Mur 4 

Mur lateral (Mur 5) 

My (ELU) 

 
Mur 5 

Load 9
X

Y

Z

M Y
k N m / m

- 2 2 2 8

- 1 9 5 0

- 1 6 7 2

- 1 3 9 4

- 1 1 1 5

- 8 3 7

- 5 5 9

- 2 8 1

- 2 . 4

2 7 6

5 5 4

8 3 2

1 1 1 0

1 3 8 9

1 6 6 7

1 9 4 5

2 2 2 3

X

Y

Z

M Y
k N m / m

- 2 2 2 8

- 1 9 5 0

- 1 6 7 2

- 1 3 9 4

- 1 1 1 5

- 8 3 7

- 5 5 9

- 2 8 1

- 2 . 4

2 7 6

5 5 4

8 3 2

1 1 1 0

1 3 8 9

1 6 6 7

1 9 4 5

2 2 2 3
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Mz (ELU) 

 
Mur 5 

Mur lateral (Mur 3) 

My (ELU) 

 
Mur 3 

X

Y

Z

G l o b a l  M o m e n t
Z
k N m / m

- 3 8 6

- 3 3 8

- 2 8 9

- 2 4 1

- 1 9 3

- 1 4 5

- 9 6 . 7

- 4 8 . 5

- 0 . 3 7 8

4 7 . 8

9 5 . 9

1 4 4

1 9 2

2 4 0

2 8 9

3 3 7

3 8 5

Load 9
X

Y

Z

M Y
k N m / m

- 2 2 2 8

- 1 9 5 0

- 1 6 7 2

- 1 3 9 4

- 1 1 1 5

- 8 3 7

- 5 5 9

- 2 8 1

- 2 . 4

2 7 6

5 5 4

8 3 2

1 1 1 0

1 3 8 9

1 6 6 7

1 9 4 5

2 2 2 3
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Mz (ELU) 

 
Mur 3 

3.5.2 Estat Límit de Servei (ELS) 

Llosa inferior 

Mx (ELS) 

 
Llosa inferior 

Load 9
X

Y

Z

G l o b a l  M o m e n t
Z
k N m / m

- 3 8 6

- 3 3 8

- 2 8 9

- 2 4 1

- 1 9 3

- 1 4 5

- 9 6 . 7

- 4 8 . 5

- 0 . 3 7 8

4 7 . 8

9 5 . 9

1 4 4

1 9 2

2 4 0

2 8 9

3 3 7

3 8 5

Load 13
XY

Z

M X
k N m / m

- 1 3 1 4

- 1 1 5 3

- 9 9 2

- 8 3 1

- 6 7 0

- 5 0 9

- 3 4 9

- 1 8 8

- 2 6 . 8

1 3 4

2 9 5

4 5 6

6 1 7

7 7 7

9 3 8

1 0 9 9

1 2 6 0
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Mz (ELS) 

 
Llosa inferior 

Mur frontal (Mur 2) 

Mx (ELS) 

 
Mur 2 

Load 13
XY

Z

G l o b a l  M o m e n t
Z
k N m / m

- 5 5 6

- 4 6 3

- 3 7 1

- 2 7 9

- 1 8 6

- 9 4

- 1 . 7 2

9 0 . 6

1 8 3

2 7 5

3 6 8

4 6 0

5 5 2

6 4 4

7 3 7

8 2 9

9 2 1

Load 13
X

Y

Z

M X
k N m / m

- 1 3 1 4

- 1 1 5 3

- 9 9 2

- 8 3 1

- 6 7 0

- 5 0 9

- 3 4 9

- 1 8 8

- 2 6 . 8

1 3 4

2 9 5

4 5 6

6 1 7

7 7 7

9 3 8

1 0 9 9

1 2 6 0
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My (ELS) 

 
Mur 2 

Mur 4 

Mx (ELS) 

 
Mur 4 

Load 13
X

Y

Z

M Y
k N m / m

- 1 3 1 9

- 1 1 5 4

- 9 9 0

- 8 2 5

- 6 6 0

- 4 9 6

- 3 3 1

- 1 6 6

- 1 . 6 3

1 6 3

3 2 8

4 9 2

6 5 7

8 2 2

9 8 7

1 1 5 1

1 3 1 6

Load 13
X

Y

Z

M X
k N m / m

- 1 3 1 4

- 1 1 5 3

- 9 9 2

- 8 3 1

- 6 7 0

- 5 0 9

- 3 4 9

- 1 8 8

- 2 6 . 8

1 3 4

2 9 5

4 5 6

6 1 7

7 7 7

9 3 8

1 0 9 9

1 2 6 0
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My(ELS) 

 
Mur 4 

Mur lateral (Mur 5) 

My (ELS) 

 
Mur 5 

Load 13
X

Y

Z

M Y
k N m / m

- 1 3 1 9

- 1 1 5 4

- 9 9 0

- 8 2 5

- 6 6 0

- 4 9 6

- 3 3 1

- 1 6 6

- 1 . 6 3

1 6 3

3 2 8

4 9 2

6 5 7

8 2 2

9 8 7

1 1 5 1

1 3 1 6

X

Y

Z

M Y
k N m / m

- 1 3 1 9

- 1 1 5 4

- 9 9 0

- 8 2 5

- 6 6 0

- 4 9 6

- 3 3 1

- 1 6 6

- 1 . 6 3

1 6 3

3 2 8

4 9 2

6 5 7

8 2 2

9 8 7

1 1 5 1

1 3 1 6
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Mz (ELS) 

 
Mur 5 

Mur lateral (Mur 3) 

My (ELS) 

 
Mur 3 

X

Y

Z

G l o b a l  M o m e n t
Z
k N m / m

- 2 2 8

- 2 0 0

- 1 7 1

- 1 4 3

- 1 1 4

- 8 5 . 8

- 5 7 . 3

- 2 8 . 8

- 0 . 2 6 4

2 8 . 2

5 6 . 8

8 5 . 3

1 1 4

1 4 2

1 7 1

1 9 9

2 2 8

Load 13
X

Y

Z

M Y
k N m / m

- 1 3 1 9

- 1 1 5 4

- 9 9 0

- 8 2 5

- 6 6 0

- 4 9 6

- 3 3 1

- 1 6 6

- 1 . 6 3

1 6 3

3 2 8

4 9 2

6 5 7

8 2 2

9 8 7

1 1 5 1

1 3 1 6
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Mz (ELS) 

 
Mur 3 

3.6 Dimensionament 

Load 13
X

Y

Z

G l o b a l  M o m e n t
Z
k N m / m

- 2 2 8

- 2 0 0

- 1 7 1

- 1 4 3

- 1 1 4

- 8 5 . 8

- 5 7 . 3

- 2 8 . 8

- 0 . 2 6 4

2 8 . 2

5 6 . 8

8 5 . 3

1 1 4

1 4 2

1 7 1

1 9 9

2 2 8
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MURO LATERAL 2_4. Mx. 
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MURO LATERAL 2_4. My. 
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MURO LATERAL 2_4. My. 
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MURO LATERAL 2_4. My. 
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MURO LATERAL 3_5. My. 



 

Construcció del primer dipòsit anti-DSU de Vilanova i la Geltrú i urbanització de la superfície afectada    _                                   

46 

 

 

 

MURO LATERAL 3_5. My. 
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MURO LATERAL 3_5. Mx. 
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MURO LATERAL 3_5. My. 
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4. Coberta 

4.1 Materials i durabilitat  

Es consideren per al projecte els materials estructurals següents, segons EHE: 

- Formigó estructural: HA-30 SR-MR.  fck: 300kp/cm2  HA-30/P/20/IIa,  

- Acer d'armat: B-500-S      fyk: 5.100 kp/cm2 B - 500 S 

Coeficients de minoració de les resistències dels materials: 

  Formigó:  γc: 1.5  

  Acer:  γs: 1.15 

Els recobriments nominals de les armadures tant per al mur com per a la sabata del 
mateix seran de 40 mm.  

L’Estat Límit de Servei (ELS) es calcula en situació quasipermanent per tant la 
combinació d'accions en aquest cas ve representada pel següent criteri: 

≥ ≥

γ γ∑ ∑k,j k,iG,j Q,i
j 1 i 1

+0,6 QG  

Condicions de fisuració: 

w < 0.3 mm, per a formigó armat a la zona en contacte amb el terreny. 

4.2 Model de càlcul 

Pel càlcul dels esforços a què està sotmesa la coberta i la posterior comprovació s'ha 
realitzat un model de càlcul tridimensional amb elements finits mitjançant elements 
tipus placa. Els esmentats models han estat calculats mitjançant el programa de càlcul 
comercial Robot Millennium v.19 

En el model s'ha tingut en compte una coberta a partir dels alveolar de 40 cm de 
cantell mes una capa de compressió de 10 cm. 

S'ha considerat un plafó de 7.3 metres (llum entre jàsseres) i format 12 plaques de 1.2 
metres d'ample com a superfície representativa per a aquest cas. 

A continuació es pot observar un esquema del model de càlcul utilitzat per a la 
modelització de la coberta. 

DEFINICIÓ GEOMÈTRICA DE LA COBERTA: 
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CONDICIONS DE CONTORN: 

Suports : 
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PANELLS DE L’ESTRUCTURA: 

 

Taula dels panell emprats: 

 

MALLAT DELS PANELLS (MEF): 
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4.3 Accions considerades 

Pes propi: El corresponent a elements de formigó estructural fixat per l'EHE 
(2.50T/m3). 

Sobrecàrrega d'ús: Aquesta sobrecàrrega imposada és de 400 Kg/m2 i s'aplica a tota 
la superfície de la coberta simulada. 

 

4.4 Combinació d'accions 

Les accions anteriors es combinen aplicant els següents coeficients parcials de 
seguretat, aplicables per a l'avaluació dels Estats Límits Últims. Aquests coeficients es 
troben a la taula 12.1.a de la EHE-08. 

TIPUS D’ACCIÓ 

SITUACIÓ PERSISTENT o 
TRANSIÒRIA 

SITUACIÓ ACCIDENTAL 

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavorable 

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavorable 

PERMANENT γG= 1,00 γG= 1,35 γG= 1,00 γG= 1,00 

PERMANENT de 
valor 

no constant 
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 

Com a coeficients parcials de seguretat de les accions per a les comprovacions dels 
Estats Límits de Servei, s'han utilitzat els exposats a la taula 12.2 de la EHE-08. 
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TIPUS D’ACCIÓ 

SITUACIÓ PERSISTENT 
o TRANSITÒRIA 

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavorable 

PERMANENT γG= 1,00 γG= 1,00 

PERMANENT de valor 
no constant γG= 1,00 γG= 1,00 

VARIABLE γQ= 0,00 γQ= 1,00 

 

4.5 Lleis d’esforços 

El comportament de la coberta unidireccional davant de les càrregues de projecte es 
presenta mitjançant el suport visual ofert pel programa de càlcul RobotMillenniumv.19. 

En el cas de la transferència transversal del tallant a la coberta, s'ha tingut en compte 
el repartiment transversal de càrregues i la seva distribució a tota la superfície de la 
llosa a l'hora de dimensionar el reforç de l'armadura de tallant transversal. Sota aquest 
criteri, s'ha estimat un valor a partir de la mitjana ponderada dels valors del tallant a la 
zona d'estudi. 

4.5.1 Estat Límit Últim (ELU) 

Mxx(ELU) 

 

Myy (ELU) 
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Qxx (ELU) 

 

Qyy (ELU) 
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4.5.2 Estat Límit de Servei (ELS) 

Mxx (ELS) 

 

Myy (ELS) 
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Qxx (ELS) 

 

Qyy (ELS) 
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4.6 Dimensionament 

 



44º.ESTADO LÍMITE DE AGOTAMIENTO FRENTE A CORTANTE
Elemento DINTEL E-15

1. ACCIONES 
Vrd=Vd+Vpd+Vcd

Vd : 94,000 KN Valor cortante producido fuerzas exteriores

Vpd: 0,000 KN Valor de cálculo de la componente fuerza pretensado paralela a la sección
Vcd: 0,000 KN Resultante de tensiones normales (compresión y tracción)

Vrd 94,000 KN

Nd 0,0 KN Axil de cálculo (tracción positiva)

σ’cd 0,000 N/mm2 s'cd = Nd/Ac

2. DATOS GEOMETRÍA Y ARMADOS 

b (m): 1,00 m Ancho elemento

h (m): 0,19 m Canto total 

r nom (m): 0,04 m Recubrimiento

d (m): 0,15 m Canto Útil  

ξ = 1 + raiz(200/d) = 2,155
(c1 es el lado paralelo a la linea de borde)

As (cm2): 3,93 cm2 Area de acero pasivo longitudinal traccionada

superior e inferior 

Número redondos tipo 1 5
Diámetro(mm) 10
Número redondos tipo 2 0
Diámetro (mm) 0
Número redondos tipo 3 0
Diámetro (mm) 0

Área cuantía en x (cm2) 3,93 cm2

3. MATERIALES

Hormigón
fck (Mpa): 30  Mpa
fcd(Mpa) 20  Mpa
f1cd (Mpa) 12  Mpa

fyk 500 Mpa
fyα,dp 400 Mpa Resistencia de cálculo armadura pasiva

fpyk 1770 Mpa Resistencia cálculo armaduras activas
fpy 1505 Mpa

COMPROBACIONES A REALIZAR 

1. Vrd< Vu1

K 1,000 Coeficiente de reducción por efecto del esfuerzo axil

θ 45
Cotgθ 1,00

ρl = 0,00262    Cuantía geométrica de la armadura longitudinal traccionada, pasiva y activa adherente, anclada a una
distancia igual o mayor que d a partir de la sección de estudio

ρl = (As + Ap fyp/fyd)/b0 d   <   0,02
Ap = 0,00 mm²

β 1,00
β = (2 cotg θ - 1)/(2 cotg θe - 1) si 0,5 <= cotg θ < cotg θe

β = (cotg θ - 2)/(cotg θe - 2) si cotg θe < cotg θ <= 2,0

cotg θe = 1,00 Angulo de referencia de inclinación de las fisuras,
deducido de la expresión:

cotg θe = raiz(fct,m
2 - fct,m(σxd + σyd) + σxd σyd) / (fct,m - σyd)

0,5 <= cotg θe <= 2,0
fct,m = 2,90 N/mm²    Resistencia media a tracción del hormigón positiva

σxd = 0,00 N/mm²    Tensiones normales de calculo, a nivel del centro de
σyd = 0,00 N/mm² gravedad de la sección, paralelas a la directriz de la Las tensiones σxd y σyd se obtendrán a partir de las acciones de cálculo

pieza y al esfuerzo cortante Vd respectivamente incluido el pretensado, de acuerdo con la teoría de la Elasticidad y en 
el supuesto de hormigón no fisurado y considerado positivas las 

α 90 Inclinación de la armadura tensiones de tracción.

Cotgα 0,00

n nº vainas
bo 1,000 m φ Diámetro vainas 

η 0,5 para vainas con armadura activa adherente
1 para vainas con armadura activa no adherente

z(m) 0,135 Brazo mecánico. A falta de más datos 0,9 d

Sinα 1,00

Vu1(kN) 900,72 KN Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma

CORRECTO

Cortante último (kN) 94

Refuerzo en la dirección transversal de cada losa.

Cortante verical en las juntas.

Armado base + Refuerzo YY           # fi10 +fi12 c.0,20

ϑ
αϑ

2011 cot1
cotcot
g

ggdbkfV cdu +
+

=



2. Vrd<Vu2

2.1.Sin armadura de cortante Nota: En piezas sin armadura cortante no es necesario comprobar 1

Vrd (kN) 94,00 KN

Vu2(kN) 77,09 KN Cortante de agotamiento por tracción en el alma

SÍ NECESITA ARMADURA CORTANTE

2.2.Con armadura de cortante

 Vu2=Vsu+Vcu

Vcu = [0,10 ξ (100ρl fck)
1/3 - 0,15 σ'cd] b0 d β Contribución del hormigón a resistir el esfuerzo cortante

Vcu(KN) 64,19 KN

Vsu = z sen α (cotg α + cotg θ) Σ Aαfyα,d

Vsu(kN) 29,81 KN Aα  (mm2/mm) 0,551 mm2/mm

Aα  (cm2/m) 5,511 cm2/m
Disposición armadura 

Disposición armadura
Dia (mm) Dist s (cm) Cant. Barras

A alfa (cm2)/m 5,652 cm2/ml Area por unidad de longitud de la armadura a cortante 12 100 5

Verificación de Vu2 con la armadura dispuesta

Vsu(kN) 30,57 KN

 Vu2=Vsu+Vcu 94,76 KN
CORRECTO

Condiciones a verificar para la armadura transversal
Para asegurar un adecuado confinameinto del hormigón

Vrd 94,000 KN
st< st<

st < 120,00 mm 0,80d 300 mm

st < 120,00 mm 0,60d 300 mm

0,30d 200 mm

Aα min (mm2/mm) 1,000 mm2/mm

Aα min (cm2/m) 10,00 cm2/m

Vrd ≤(1/5)Vu1

(1/5)Vu1≤Vrd ≤(2/3)Vu1

Vrd > (2/3)Vu1

[ ] dbfV cdcklu 0
3/1

2 '15,0)100(12,0 σρε −=
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Annex 8: Sistema de neteja 

Una instal·lació fonamental pel correcte funcionament d’un dipòsit és el sistema de 
neteja. Per la neteja del dipòsit es disposa de quatre tremuges de descàrrega per a la 
neteja dels residus sedimentats.  

Les tremuges de descàrrega consisteixen en dispositius destinats a la retenció d’aigua, 
responent a determinats canvis de cabal i volum: el seu disseny els permet girar 
ràpidament sobre el seu eix quan el nivell d’aigua a l’interior de la tremuja arriba a un 
límit. A més, tenen la capacitat de tornar a la seva posició de repòs sense l’ús de cap 
mitjà auxiliar. Es poden muntar entre parets, mitjançant unes guies embegudes al 
formigó.  

La seva funció és la de netejar les partícules sòlides que poden quedar a la solera del 
dipòsit un cop ha laminat un excés de cabal de la xarxa. Gràcies a l'altura d'aquestes 
tremuges des d'on cau l'aigua i a la pendent del dipòsit, l'aigua adquireix suficient 
velocitat i força com per arrossegar els residus que quedaran en el dipòsit. Per això, el 
dipòsit ha d’estar compartimentat en “carrers” amb una certa pendent i un bon acabat 
superficial. El dipòsit el qüestió consta de quatre carrils de neteja i una pendent del 
1%. 

Els detalls constructius del sistema de neteja es troben al plànol 6.1 del Document nº2 
d’aquest projecte. 

A continuació es mostra un esquema de funcionament de les tremuges de descàrrega: 

1. L’aigua s’emmagatzema en el dipòsit durant el període de pluja 

 
 

2. Quan s’ha buidat el dipòsit per gravetat sempre queda una part de sedimentació. 
Llavors es comencen a omplir les tremuges amb aigües freàtiques. 

 
 

3. Quan les tremuges estan plenes es buiden ràpidament creant una onada de neteja. 

SEDIMENTACIÓ 
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4. Un cop buidades, les tremuges tornen a la mateixa posició inicial. Es pot repetir 
l’operació tantes vegades com calgui per netejar completament el dipòsit. 

 

Per obtenir les aigües freàtiques s’ha dissenyat un sistema de bombes amb una doble 
funció: 

• Alimentar hidrants per futures neteges del dipòsit amb mànegues. 
• Alimentar les tremuges mecàniques de neteja ubicades dins del dipòsit (4 bótes 

de 6 m3 cadascuna, les quals un cop plenes es buiden per desplaçament del 
seu centre de gravetat).  

Per a això, s’instal·laran dues bombes dues bombes submergibles (Q = 25 l/s) en un 
dipòsit de 50m3 d'aigües blanques existent a les instal·lacions. Ambdues bombes 
funcionaran a l'uníson per realitzar els propòsits abans esmentats. 

De les bombes partirà una única línia, la qual després es dividirà en dos per 
desenvolupar dues línies diferents que alimentin als hidrants i les tremuges 
respectivament. 

Les bombes de neteja no funcionaran de manera automatitzada ja que la seva funció 
no requereix d'això. Si en canvi disposaran del seu tauler de control per la parada i 
marxa de les mateixes situat a  la caseta de control. 

El control de la instal·lació serà per lògica cablejada. A continuació es descriu el 
funcionament: 

• El selector ha de seleccionar la bomba que vol controlar.   
• La posada en marxa s’ordena mitjançant el corresponent polsador de marxa.  
• La parada s’ordena mitjançant el corresponent polsador de parada. 

A l’Annex 9 d’aquest document es descriuen amb detall les instal·lacions 
electromecàniques que es requereixen per aquest sistema de neteja. 



 

 

      ANNEX 9:  INSTAL·LACIONS ELECTROMECÀNIQUES 
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1. Instrumentació 

A continuació es descriuen els elements constituents dels sistema que es projecta: 

1 Limnímetre d’ultrasons: Els limnímetres són sensors que mesuren el nivell d'aigua 
en el dipòsit. El limnímetre instal·lat és de tipus ultrasònic. Els limnímetres d’ultrasons 
envien un senyal de so en la freqüència d'ultrasons que rebota en la superfície de 
l'aigua, el limnímetre calcula el temps que triga en arribar el senyal reflectida i la 
velocitat del so i transmet aquesta informació a un dispositiu de lectura o de registre. 

5 boies de nivell: Les boies de nivell donaran l’alçada de l’aigua en els punts desitjats. 
S’utilitzen per la mesura directa del nivell de seguretat. 

2 sensors finals de carrera 

1 sensor de gas: Sonda d’oxigen, sulfhídric i metà. 

1 mesurador explosímetre: Dintre del dipòsit S’instal·larà un explosímetre fix, el qual 
mesurarà continuadament la qualitat de l’atmosfera interior del dipòsit.  

2. Taulers de Comandament 

Tauler de Comandament 1: interfície de comunicació home-màquina. Permet el 
control de les bombes de neteja en funcionament manual.  

Tauler de Comandament 2: interfície de comunicació home-màquina. Permet 
monitorar els nivells d’oxigen i la concentració de contaminants en l’atmosfera interior 
del dipòsit. 

3. Visualització de l’interior del dipòsit 

S’instal·larà una càmera web (model: Axis 213 PTZ) dins el dipòsit per tal d’estudiar-ne 
el comportament en temps de pluja. La càmera retransmetrà sempre en temps real i 
registrarà imatges de vídeo quan es desitgi realitzant el procediment que es descriu a 
continuació: 

3.1 Instruccions per capturar vídeo amb CÀMERES IP (Axis 213 
PTZ) 

Les següents informacions són per treballar amb una AXIS 213 PTZ. Segurament 
serien igualment vàlides per altres models de la mateixa marca.  

Accedir al menú: http://<IP_CAMERA> 

Accedir des de VLC als següents streamings: 

Comprovar el funcionament 
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• MPEG4 RTSP: rtsp://<USERNAME>:<PASSWORD>@<IP>/mpeg4/media.amp?resolution=768x576 *  
• MPEG4 HTTP: http://<USERNAME>:<PASSWORD>@<IP>/mpeg4/1/video.sdp  
• MJPEG HTTP: http://<USERNAME>:<PASSWORD>@<IP>:80/axis-

cgi/mjpg/video.cgi?resolution=768x576  
• MPEG4 des de Windows Media Player: 

axrtsp://<USERNAME>:<PASSWORD>@<IP>/mpeg4/media.amp?resolution=768x576 

* IMPORTANT!: Si al reproduir l'streaming MPEG4 amb RTSP el VLC es queda penjat després d'uns segons, s'ha d'activar 
l'opció 'Construir RTSP y RTP sobre HTTP'. Per activar l'opció al VLC: 

1. Herramientas > Preferences > Mostrar Ajustes (Todo)  
2. Entrada/Códecs > Demuxores > RTP/RTSP  
3. Construir RTSP y RTP sobre HTTP  

Aquest és un exemple per capturar l'streaming en MPEG4: 

Capturar Streaming en un fitxer amb VLC 

vlc.exe -vvv -I rc 
rtsp://<USERNAME>:<PASSWORD>@<IP>/mpeg4/media.amp?resolution=768x576 --sout 
file/ts:c:\WebCam.mp4 

Per activar l'opció 'Contruir RTSP y RTP sobre HTTP' des de la línia de comandes 
afegir :rtsp-http  

Filtres DirectShow per capturar l'streaming

• 

  

AXIS MJPEG Capture Filter (www.axis.com) 

Permet capturar l'streaming MJPEG. El filtre "Axis MJPEG Decoder DMO" es pot linkar 
amb "Medialooks Multigraph Sink". 

 

http://www.axis.com/�
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• IP Camera [JPEG/MJPEG] (www.webcamxp.com) 

Permet la captura de l'streaming en MJPEG. El filtre "Color Space Converter" es pot 
linkar amb "Medialooks Multigraph Sink".  

 

El filtre es pot programar. S’ha desenvolupat una Interface particular però que es tracta 
com qualsevol altre Interface de Directshow. La definició de la Interface és:  

INetworkCameraInterface = interface(IUnknown) 
 ['{98692A36-32D6-4fba-906F-16C03E1A2310}'] 
 function get_Host(out inHost : PWideChar): HRESULT; stdcall; 
 function set_Host(outHost : PWideChar): HRESULT; stdcall; 
 function get_Port(out myPort : integer): HRESULT; stdcall; 
 function set_Port(myPort : integer): HRESULT; stdcall; 

http://www.webcamxp.com/�
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 function get_ImageURL(out inURL : PWideChar): HRESULT; stdcall; 
 function set_ImageURL(outURL : PWideChar): HRESULT; stdcall; 
 function get_CamNumber(out inCamNum : integer): HRESULT; stdcall; 
 function set_CamNumber(outCamNum : integer): HRESULT; stdcall; 
 function get_username(out myURL : PWideChar): HRESULT; stdcall; 
 function set_username(myURL : PWideChar): HRESULT; stdcall; 
 function get_password(out myURL : PWideChar): HRESULT; stdcall; 
 function set_password(myURL : PWideChar): HRESULT; stdcall; 
 function get_StreamingMode(out myURL : boolean): HRESULT; stdcall; 
 function set_StreamingMode(myURL : boolean): HRESULT; stdcall; 
 function get_TemplateMode(out tMode : boolean): HRESULT; stdcall; 
 function set_TemplateMode(tMode : boolean): HRESULT; stdcall; 
 function get_Authenticate(out myURL : boolean): HRESULT; stdcall; 
 function set_Authenticate(myURL : boolean): HRESULT; stdcall; 
 function get_SSL(out mySSL : boolean): HRESULT; stdcall; 
 function set_SSL(mySSL : boolean): HRESULT; stdcall; 
 function get_filterFPS(out FPS : integer): HRESULT; stdcall; 
 function set_filterFPS(FPS : integer): HRESULT; stdcall; 
 function get_displayframescount(out dispframescount : boolean): HRESULT; stdcall; 
 function set_displayframescount(dispframescount : boolean): HRESULT; stdcall; 
 function get_displaytime(out disptime : boolean): HRESULT; stdcall; 
 function set_displaytime(disptime : boolean): HRESULT; stdcall; 
 function get_stretch(out stretch : boolean): HRESULT; stdcall; 
 function set_stretch(stretch : boolean): HRESULT; stdcall; 
 
 function get_resolution(out res : integer): HRESULT; stdcall; 
 function set_resolution(res: integer): HRESULT; stdcall; 
 
 function ResetThread(): HRESULT; stdcall; 
 function get_cameraBrand(out Brand: PWideChar) : HRESULT; stdcall; 
 function get_cameraModel(out Model: PWideChar) : HRESULT; stdcall; 
 function get_templateID(out id : integer): HRESULT; stdcall; 
 function set_templateID(id : integer): HRESULT; stdcall; 
 function get_LicenseName(out LicenseName : PWideChar): HRESULT; stdcall; 
 function get_Version(out Version : PWideChar): HRESULT; stdcall; 
 function get_ShowVersion(out ShowVersion : boolean): HRESULT; stdcall; 
 function get_LastMessage(out mess : PWideChar): HRESULT; stdcall; 
 function set_PTZ_X(x : integer): HRESULT; stdcall; 
 function set_PTZ_Y(y : integer): HRESULT; stdcall; 
 function set_PTZ_Z(z : integer): HRESULT; stdcall; 
 function get_MutexIndex(out idx : integer): HRESULT; stdcall; 
 function applyNewSettings(): HRESULT; stdcall; 
 end; 

• Media Tools (http://alax.info/blog/).  

En els següents blogs hi ha els filtres que funcionen amb la càmera AXIS:  

http://alax.info/blog/741, http://alax.info/blog/1006 

3.2 Característiques tècniques del model Axis 213 PTZ 

Lent auto iris, auto focus i zoom. Mode infrarojos per a condicions 
nocturnes. Resolució fins 4CIF a 30 fps. Motion JPEG i MPEG-4 simultanis. I / O per a 
gestió d'alarmes/esdeveniments. Àudio full duplex G.711. Inclou kit de muntatge en 
sostre i escriptori i adaptador d'alimentació. 

http://alax.info/blog/�
http://alax.info/blog/741�
http://alax.info/blog/1006�
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Model Axis 213 PTZ 

4. Bombes del sistema de neteja 

4.1 Funcionament 

Per obtenir les aigües freàtiques s’ha dissenyat un sistema de bombes amb una doble 
funció: 

• Alimentar hidrants per futures neteges del dipòsit amb mànegues. 
• Alimentar les tremuges mecàniques de neteja ubicades dins del dipòsit (4 bótes 

de 6 m3 cadascuna, les quals un cop plenes es buiden per desplaçament del 
seu centre de gravetat).  

Gràcies a l'altura d'aquestes tremuges des d'on cau l'aigua i a la pendent del dipòsit, 
l'aigua adquireix suficient velocitat i força com per arrossegar els residus que quedaran 
en el dipòsit. 

Per a això, s’instal·laran dues bombes dues bombes submergibles (Q = 25 l/s) en un 
dipòsit de 50m3 d'aigües blanques existent a les instal·lacions. Ambdues bombes 
funcionaran a l'uníson per realitzar els propòsits abans esmentats. 

De les bombes partirà una única línia, la qual després es dividirà en dos per 
desenvolupar dues línies diferents que alimentin als hidrants i les tremuges 
respectivament. 

Les bombes de neteja no funcionaran de manera automatitzada ja que la seva funció 
no requereix d'això. Si en canvi disposaran del seu tauler de control per la parada i 
marxa de les mateixes situat a  la caseta de control. 

El control de l’instal·lació serà per lògica cablejada. A continuació es descriu el 
funcionament d’un grup de pressió: 

• El selector ha de seleccionar la bomba que vol controlar.   
• La posada en marxa s’ordena mitjançant el corresponent polsador de marxa.  
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• La parada s’ordena mitjançant el corresponent polsador de parada. 

4.2 Característiques tècniques 

Tipus de bomba: grup mot-bomba submergible de la marca Flygt,  model NP 3102.181 
MT, o similar acceptat, amb diàmetre d'impulsió 192 mm, tipus d'impulsió N-
autonetejador, sortida de voluta DN 100, preparada per vàlvula de neteja 4901, tipus 
d'instal·lació P = extraïble per guies 2x2 ", amb motor 3,1 kw/400 VD 3-fas. 50Hz 
1395rpm., Refrigeració mitjançant aletes dissipadores de calor. L'anterior comporta 
sòcols, joc d'ancoratges, suports i el joc de canonades corresponent per a la seva 
funció. 

Gràcies a que tot el sistema es troba submergit s’amplia l’interval entre manteniment i 
manteniment, arribant a ésser de fins a un any; això es deu a que el motor es troba 
directament unit a la bomba i no té elements auxiliars com eixos ni coixinets extres. El 
fet que el seu funcionament es faci sota l’aigua implica que aquesta fa la funció de 
sistema refrigerant per la bomba, fet que allarga la vida dels components i de la bomba 
ens si mateixa. 

Donat que el sistema és submergible no s’haurà de fer cap instal·lació externa on 
s’hagi d’evitar l’entrada d’aigua. Per la mateixa raó, les vibracions i el soroll que se’n 
deriva es redueixen fent que sigui menor que en els altres models. 

El tipus d’impulsor que s’ha triat és un impulsor N autonetejant. És un element 
semiobert amb sistema antiobturacions consistent en una placa base mecanitzada en 
forma d’espiral, de forma que expulsi els sòlids conflictius. A més, es tracta d’un 
impulsor de gran rendiment i elevada efectivitat en aigües residuals i d’escorrentia. Les 
avantatges que ens proporciona són obvies, tals com l’eliminació d’un sistema de 
retenció de sòlids que d’altra banda seria necessari i un rendiment d’acord amb el del 
tipus de bomba. A banda, tenim un sistema anomenat Spin-out que es tracta d’un 
disseny que expulsa les partícules abrasives de la cambra de juntes, protegint així la 
junta externa, d’aquesta forma reduïm l’erosió dels materials. 

La instal·lació del tipus P és composta d’una sèrie de guies i politges. Aquest sistema 
permet aixecar la bomba de la seva posició i tornar-la col·locar sense haver de buidar 
la rasa de bombeig; conseqüentment, representa una facilitat a l’hora de fer el 
manteniment. 

Amb el conjunt de motor i bomba submergible i el tipus d’instal·lació P, ens eximeix de 
realitzar cap mena d’element d’obra que faci de separador. Si del contrari s’hagués 
triat una bomba amb motor apart s’hauria d’haver construït una separació entre tots 
dos, de la mateixa manera que s’hauria de separar la bomba de l’aigua si aquesta no 
fos submergible, així com entre bombes per tal que les turbulències no afectessin el 
rendiment del grup de bombes. 
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Bomba tipus N submergible 

 

 

Vista de l’impulsor 
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Sistema de col·locació tipus P 

5. Sistema de ventilació 

Ja que les aigües que arribaran al dipòsit són mescla d’aigües pluvials i residuals, 
existeix la possibilitat que en alguna ocasió es generin dins el dipòsit gasos tòxics i 
inflamables, degut a la pròpia descomposició d’elements orgànics sòlids existents a 
l’aigua. Per evitar això, es disposen en el dipòsit diferents airejadors per millorar la 
ventilació. 

Aquest airejadors consisteixen en dues perforacions a la part superior del dipòsit que 
mitjançant un tub connectaran amb l’exterior, on el final del tub quedarà integrat a la 
urbanització sota l’aparença d’un panell de publicitat cilíndric de 3.6 metres d’altura. 
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1. Descripció de la instal·lació 

La instal·lació consta d’un quadre general de distribució, amb una protecció general i 
proteccions en els circuits derivats. 

La seva composició conté, al menys, amb els següents dispositius de protecció: 

- Un interruptor automàtic magnetotèrmic general i per a la protecció contra 
sobreintensitats. 

- Interruptors diferencials per a la protecció contra contactes indirectes. 

- Interruptors automàtics magnetotèrmics per a la protecció dels circuits derivats. 

L’obra compta amb: 2 quadres 

Tipus d’esquema Número d’esquemes 
Quadres 2 

Total 2 

2. Potència total prevista per la instal·lació 

La potència total demandada per la instal·lació serà: 

Esquemes P Demandada 
(KW) 

E-1 222.96 
Potencia total demandada 222.96 

Donades les característiques de l’obra i els consums previstos, es té la següent relació 
de receptors de força, enllumenat i altres usos amb indicació de la seva potència 
elèctrica: 

Càrregues Denominació 
P. 

Unitària 
(kW) 

Número 
P. 

Instal·lada 
(kW) 

P. 
Demandada 

(kW) 

Motors 
Diversos 
Diversos 
Diversos 

60.00 
10.00 
0.75 

3 
2 
3 

210.75 210.75 

Enllumenat 
descàrrega Diversos 1.96 5 9.81 9.81 

Enllumenat - - - - - 

Altres usos T.C 
diversos 

2.19 
0.10 

1 
2 2.39 2.39 

3. Característiques de la instal·lació 

3.1 Origen de la instal·lació 
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L’origen de la instal·lació vindrà determinat per una intensitat de curtcircuit en 
capçalera de: 6 kA 

El tipus de línia d’alimentació serà: RV 0.6/1 kV 4 x 300. 

3.2 Quadre general de distribució 

Esquemes Tipus P.Dem 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) 
Proteccions 

línia 

Escomesa T 222.96 0.80 Pont 

IEC60269 gL/gG 
In:500 A; Un:400V; Icu:100kA; Tipus 
gL/gG 
M-G Compact NS630N-STR23SE 
In:630A; Un:240-690V; Icu:10-85 Ka; 
Corba I-t(Punts) 
Comptadors 
Comptador d’activa 
RV 0.6/1 kV 
RV 0.6/1 kV Coure Rígid 3 x 300 mm2 
N: RV 0.6/1 kV Coure Rígid 300 mm2 
P: RV 0.6/1 kV Coure Rígid 300 mm2 

Armari elèctric T 190.53 0.80 Pont 

Legrand bloc DPX125/1600(l) 
In:400 A;Un:500 V;Id:30mA;(l) 
M-G CompactNS400N – STR23SE 
In: 400 A; Un:240–690 V; Icu:10-85kA; 
Corba I-t(Punts) 
RV 0.6/1 kV 
RV 0.6/1 kV Coure Rígid 3 x 185 mm2 
N: RV 0.6/1 kV Coure Rígid 185 mm2 
P: RV 0.6/1 kV Coure Rígid 185 mm2 

ENLLUMENAT INTERIOR M 1.96 0.85 20.0 

EN60898 3KA CORBA C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 3kA; Tipus 
C; Categoria 3 
H07V 
H07V Coure Rígid 2 x 2.5 mm2 
P: H07V Coure Rígid 2.5 mm2 

ENLLUMENAT INTERIOR 2 M 1.96 0.85 20.0 

EN60898 3KA Corba C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 3kA; Tipus 
C; Categoria 3 
H07V 
H07V Coure Rígid 2 x 2.5 mm2 
P: H07V Coure Rígid 2.5 mm2 

ARMARI LOCAL T 8.93 0.87 Pont 

EC60947-2 instantanis 
In: 25 A; Un: 400  V; Id: 300 mA; (I) 
EN60898 6kA Corba C 
In: 25 A; Un: 240 / 415  V; Icu: 6 kA; 
Tipus C; Categoria 3 
RV 0.6/1 kV 
RV 0.6/1 kV Coure Rígid 3 x 16 mm2 
N: RV 0.6/1 kV Coure Rígid 16 mm2 
P: RV 0.6/1 kV Coure Rígid 16 mm2 

ENLLUMENAT ZONES 
HUMIDES M 1.96 0.85 20.0 

EN60898 3kA Corba C 
In: 16 A; Un: 240 / 415  V; Icu: 3 kA; 
Tipus C; Categoria 3 
H07V 
H07V Coure Rígid 2 x 2.5 mm2 
P: H07V Coure Rígid 2.5 mm2 

ENLLUMENAT 
D'EMERGÈNCIA M 1.96 0.85 20.0 

EN60898 3kA Corba C 
In: 16 A; Un: 240 / 415  V; Icu: 3 kA; 
Tipus C; Categoria 3 
H07V 
H07V Coure Rígid 2 x 2.5 mm2 
P: H07V Coure Rígid 2.5 mm2 

ENLLUMENAT SERVEIS I 
D'ALTRES M 1.96 0.85 20.0 

EN60898 3kA Corba C 
In: 16 A; Un: 240 / 415  V; Icu: 3 kA; 
Tipus C; Categoria 3 
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H07V 
H07V Coure Rígid 2 x 2.5 mm2 
P: H07V Coure Rígid 2.5 mm2 

T.C. M 2.19 0.95 20.0 

EN60898 3kA. Corba C 
In: 16 A; Un: 240 / 415  V; Icu: 3 kA; 
Tipus C; Categoria 3 
H07V 
H07V Coure Rígid 2 x 2.5 mm2 
P: H07V Coure Rígid 2.5 mm2 

EXPLOSÍMETRE M 0.10 0.95 20.0 

EN60898 3Ka Corba D 
In: 13 A; Un: 240 / 415  V; Icu: 3 kA; 
Tipus C; Categoria 3 
H07V 
H07V Coure Rígid 2 x 2.5 mm2 
P: H07V Coure Rígid 2.5 mm2 
 

ARMARI SERVEIS 
AUXILIARS T 23.50 0.80 Pont 

Menin Gerin ID Selectiu Classe AC 300 
mA 
In: 100 A; In: 400 V; Id: 300 mA; (S) 
M-G Compact NS100N - TM.xD 
In: 100 A; Un 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 
kA; Corba I - t (Pts) 
RV 0.6/1 kV 
RV 0.6/1 kV Coure Rígid 3 x 25 mm2 
N: RV 0.6/1 kV Coure Rígid 25 mm2 
P: RV 0.6/1 kV Coure Rígid 25 mm2 

BOMBA 1 NETEJA T 10.00 0.80 20.0 

EN60898 6Ka Corba D 
In: 16 A; Un: 240 / 415  V; Icu: 6 kA; 
Tipus D; Categoria 3 
RV 0.6/1 kV 
RV 0.6/1 kV Coure Rígid 3 x 16 mm2 
N: RV 0.6/1 kV Coure Rígid 16 mm2 
P: RV 0.6/1 kV Coure Rígid 16 mm2 

BOMBA 2 NETEJA T 10.00 0.80 20.0 

EN60898 6Ka Corba D 
In: 50 A; Un: 240 / 415  V; Icu: 6 kA; 
Tipus D; Categoria 3 
RV 0.6/1 kV 
RV 0.6/1 kV Coure Rígid 3 x 16 mm2 
N: RV 0.6/1 kV Coure Rígid 16 mm2 
P: RV 0.6/1 kV Coure Rígid 16 mm2 

L’execució de les canalitzacions i la seva estesa es realitzaran d’acord amb l’expressat 
en els documents del present projecte. 

Canalitzacions 

Esquemes Tipus d’Instal·lació 

Escomesa Instal·lació a l’aire – Ta: 40ºC 
Safates perforades horitzontal espaiades 

Armari sala bombament Temperatura: 40ºC 
Cas B- Sota tub, encastats o embutits. DN: 75 mm 

Enllumenat interior 1 Temperatura: 40ºC 
Cas B- Sota tub, encastats o embutits. DN: 40 mm 

Enllumenat interior 2 Temperatura: 40ºC 
Cas B- Sota tub, encastats o embutits. DN: 40 mm 

Armari local Temperatura: 40ºC 
Cas B- Sota tub, encastats o embutits. DN: 32 mm 

Enllumenat zones humides Temperatura: 40ºC 
Cas B- Sota tub, encastats o embutits. DN: 16 mm 

Enllumenat emergència Temperatura: 40ºC 
Cas B- Sota tub, encastats o embutits. DN: 16 mm 

Enllumenat lavabos i altres Temperatura: 40ºC 
Cas B- Sota tub, encastats o embutits. DN: 16 mm 

T.C. Temperatura: 40ºC 
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Cas B- Sota tub, encastats o embutits. DN: 16 mm 

Explosímetre Temperatura: 40ºC 
Cas B- Sota tub, encastats o embutits. DN: 20 mm 

Armari serveis auxiliars Instal·lació a l’aire – Ta: 40ºC 
Safates perforades horitzontal espaiades 

Bomba 1 neteja Temperatura: 40ºC 
Cas B- Sota tub, encastats o embutits. DN: 32 mm 

Bomba 2 neteja Temperatura: 40ºC 
Cas B- Sota tub, encastats o embutits. DN:32mm 

4. Instal·lació de presa de terra 

La instal·lació de presa de terra de l’obra s’efectuarà d’acord amb la reglamentació 
vigent, concretament l’especificat en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió en 
la seva Instrucció 18, restant subjecta a la mateixa la presa de terra i els conductors de 
protecció. 

Tipus d’electrode Geometria Resistivitat del terreny 
Conductor enterrat horitzontal I = 20 m 50 Ohm·m 

El conductor enterrat horitzontal pot ser: 

- cable de coure nu de 35 mm2 de seccions, 

- platina de coure de 35 mm2 de seccions i 2 mm de gruix, 

- platina d’acer dolç galvanitzat de 100 mm2 de seccions i 3 mm de gruix, 

- cable d’acer galvanitzat de 95 mm2 de seccions, 

- filferro d’acer de 20 mm2 de seccions, cobert amb una capa de coure de 6 mm2 com 
a mínim. 

Els conductors de protecció discorreran per la mateixa canalització els seus 
corresponents circuits i presentaran les secciones exigides per la Instrucció ITC-BT 18 
del REBT. 

CONDUCTORS DE PROTECCIÓ 

5. Fórmules utilitzades 

5.1 Intensitat màxima admissible 

En el càlcul de les instal·lacions es comprovarà que les Intensitats màximes de les 
línies són inferiors a les admeses pel Reglament de Baixa Tensió, tenint en compte els 
factors de correcció segons el tipus de instal·lació i les seves condicions particulars. 

1. Intensitat nominal en servei monofàsic: 
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2. Intensitat nominal en servei trifàsic: 

En les fórmules s’han emprat els següents termes: 

- In: Intensitat nominal del circuit en A 

- P: Potència en W 

- Uf: Tensió simple en V 

- Ul: Tensió composta en V 

- cos(phi): Factor de potència 

5.2 Caiguda de tensió 

En circuits interiors de la instal·lació, la caiguda de tensió no superarà els següents 
valors: 

- Circuits d’enllumenat: 3,0% 

- Circuits de força: 5,0% 

En instal·lacions industrials que es alimenten directament en alta tensió mitjançant un 
transformador de distribució propi , els valors màxims de caiguda de tensió seran: 

- Circuits de Enllumenat: 4,5% 

- Circuits de Força: 6,5% 

Les fórmules emprades seran les següents: 

Menyspreant el terme de reactància, donat l’elevat valor de R/X, la caiguda de tensió 
ve donada per: 

1. C.d.t. en servei monofàsic 
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Essent: 

 

Menyspreant també en aquest cas el terme de reactància, la caiguda de tensió ve 
dada per: 

2. C.d.t en servei trifàsic 

 

Essent: 

 

La resistivitat del conductor prendrà els següents valors: 

- Coure 

 

- Aluminio 

 

En les fórmules s’han emprat els següents termes: 

- In: Intensitat nominal del circuit en A 

- P: Potència en W 

- cos(phi): Factor de potència 

- S: Seccions en mm2 

- L: Longitud en m 
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- ro: Resistivitat del conductor en ohm·mm²/m 

5.3 Intensitat de curtcircuit 

Entre Fases: 

 

Fase i Neutre: 

 

En les fórmules s’han emprat els següents termes: 

- Ul: Tensió composta en V 

- Uf: Tensió simple en V 

- Zt: Impedància total en el punt de curtcircuit en mohm 

- Icc: Intensitat de curtcircuit en kA 

La impedància total en el punt de curtcircuit s’obtindrà a partir de la resistència total i 
de la reactància total dels elements de la xarxa fins el punt de curtcircuit: 

 

Essent: 

- Rt = R1 + R2 + ... + Rn: Resistència total en el punt de curtcircuit. 

- Xt = X1 + X2 + ... + Xn: Reactància total en el punt de curtcircuit. 

Els dispositius de protecció hauran de presentar un poder de tall major o igual a la 
intensitat de curtcircuit prevista en el punt de la seva instal·lació, i hauran d’actuar en 
un temps tal que la temperatura assolida pels cables no superi la màxima permesa pel 
conductor. 
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Per a que es compleixi aquesta última condició, la corba d’actuació dels interruptors 
automàtics ha d’estar per sota de la corba tèrmica del conductor, pel que ha de 
complir-se la següent condició: 

 

per a 0,01 <= 0,1 s, i on: 

- I: Intensitat permanent de curtcircuit en A. 

- t: Temps de desconnexió en s. 

- C: Constant que depèn del tipus de material. 

- increment de T: Sobretemperatura màxima del cable en °C. 

- S: Seccions en mm2 

Es tindrà també en compte la intensitat mínima de curtcircuit determinada per un 
curtcircuit fase - neutre i al final de la línia o circuit en estudio. 

Aquest valor es necessita per a determinar si un conductor queda protegit en tota la 
seva longitud a curtcircuit, ja que és condició imprescindible que la intensitat sigui 
major o igual que la intensitat del disparador electromagnètic. En el cas de usar 
fusibles per a la protecció del curtcircuit, la seva intensitat de fusió ha de ser menor 
que la intensitat suportada pel cable sense que es malmeti, en el temps que tardi en 
saltar. En tot cas, aquest temps sempre serà inferior a 5 seg. 

6. Càlculs 

6.1 Seccions de les línies 

Per al càlcul dels circuits s’han tingut en compte els següents factors: 

- Caiguda de tensió: 3% per a enllumenat i 5% per a receptors de força en 
instal·lacions interiors diferents de vivenda. 

- Imàx: La intensitat que circula per la línia (I) no ha de superar el valor d’intensitat 
màxima admissible (Iz). 

Els resultats obtinguts per a la caiguda de tensió es resumen en les següents taules: 

Quadre general de distribució: 
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Esquemes Tipus P Calc 
(kW) f.d.p. Longitut 

(m) Linia Iz (A) I (A) c.d.t. 
(%) 

c.d.t. 
Acum 

(%) 

ESOMESA T 243.16 0.80 Pont 
RV 0.6/1 
kV 4 x 
300 

615.0 436.2 0.0 0.0 

ARMARI 
ELÈCTRIC T 207.61 0.80 Pont 

RV 0.6/1 
kV 4 x 
185 

386.0 373.9 0.0 0.0 

Enllumenat 
interior 1 M 3.00 0.85 20.00 RV 0.6/1 

kV 4 x 16 70.0 15.3 1.7 1.7 

Enllumenat 
interior 2 M 3.00 0.85 20.00 H07V 3 

G 2.5 21.0 15.3 1.7 1.7 

Armari local T 12.24 0.87 Pont RV 0.6/1 
kV 4 x 6 44.0 20.4 0.0 0.0 

Enllumenat 
zones 

humides 
M 3.00 0.85 20.00 RV 0.6/1 

kV 4 x 16 80.0 15.3 1.7 1.7 

Enllumenat 
emergència M 3.00 0.85 20.00 H07V 3 

G 2.5 21.0 15.3 1.7 1.7 

Enllumenat 
lavabos i 

altres 
M 3.00 0.85 20.00 H07V 3 

G 2.5 21.0 15.3 1.7 1.7 

T.C. M 2.19 0.95 20.00 H07V 3 
G 2.5 21.0 10.0 1.2 1.2 

Explosímetre M 0.10 0.95 20.00 H07V 3 
G 2.5 21.0 0.5 0.1 0.1 

Armari 
serveis 

auxiliars 
T 26.00 0.80 Pont RV 0.6/1 

kV 4 x 25 120.0 46.9 0..0 0.0 

Bomba 1 
neteja T 12.50 0.80 20.00 RV 0.6/1 

kV 4 x 16 80.0 22.6 0.2 0.2 

Bomba 2 
neteja T 12.50 0.80 20.00 RV 0.6/1 

kV 4 x 16 80.0 22.6 0.2 0.2 

Els següents factors de correcció calculats segons el tipus de instal·lació ja estan 
contemplats en els valors d’intensitat màxima admissible (Iz) de la taula anterior. 

Càlculs de factors de correcció per canalització 

Esquemes Tipus d’Instal·lació Factor de 
correcció 

Escomesa Instal·lació a l’aire – Ta: 40ºC 
Safates perforades horitzontal espaiades 

1.0 
 

Armari elèctric 
Temperatura: 40ºC 
Cas B- Sota tub, encastats o embutits. DN: 
75 mm 

1.0 
 

Enllumenat interior 1 
Temperatura: 40ºC 
Cas B- Sota tub, encastats o embutits. DN: 
40 mm 

1.0 
 

Enllumenat interior 2 
Temperatura: 40ºC 
Cas B- Sota tub, encastats o embutits. DN: 
40 mm 

1.0 
 

Armari local 
Temperatura: 40ºC 
Cas B- Sota tub, encastats o embutits. DN: 
32 mm 

1.0 
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Enllumenat zones 
humides 

Temperatura: 40ºC 
Cas B- Sota tub, encastats o embutits. DN: 
16 mm 

1.0 
 

Enllumenat emergència 
Temperatura: 40ºC 
Cas B- Sota tub, encastats o embutits. DN: 
16 mm 

1.0 
 

Enllumenat lavabos i 
altres 

Temperatura: 40ºC 
Cas B- Sota tub, encastats o embutits. DN: 
16 mm 

1.0 
 

T.C. 
Temperatura: 40ºC 
Cas B- Sota tub, encastats o embutits. DN: 
16 mm 

1.0 
 

Explosímetre 
Temperatura: 40ºC 
Cas B- Sota tub, encastats o embutits. DN: 
20 mm 

1.0 
 

Armari serveis auxiliars Instal·lació a l’aire – Ta: 40ºC 
Safates perforades horitzontal espaiades 

1.0 
 

Bomba 1 neteja 
Temperatura: 40ºC 
Cas B- Sota tub, encastats o embutits. DN: 
32 mm 

1.0 
 

Bomba 2 neteja 
Temperatura: 40ºC 
Cas B- Sota tub, encastats o embutits. 
DN:32mm 

1.0 
 

6.2 Càlcul de les proteccions 

Per a que la línia quedi protegida a sobrecàrrega, la protecció ha de complir 
simultàniament les següents condicions: 

Sobrecàrrega 

Iús <= In <= Iz cable 

Itc <= 1.45 x Iz cable 

Estant presentades en la taula de comprovacions de la següent manera: 

- Iús = Intensitat d’ús prevista en el circuit. 

- In = Intensitat nominal del fusible o magnetotèrmic. 

- Iz = Intensitat admissible del conductor o del cable. 

- Itc = Intensitat tret del dispositiu a temps convencional. 

Altres dades de la taula són: 

- P Calc = Potència calculada. 

- Tipus = (T) Trifàsica, (M) Monofàsica. 

Curtcircuit 
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Per a que la línia quedi protegida a curtcircuit, el poder de tall de la protecció ha de ser 
major al valor de la intensitat màxima de curtcircuit: 

Icu >= Icc màx 

A més, la protecció ha de ser capaç de disparar en un temps menor al temps que 
tarden els aïllaments del conductor en que es malmetin per l’elevació de la 
temperatura. Això ha de succeir tan en el cas del curtcircuit màxim, com en el cas del 
curtcircuit mínim: 

Per a Icc màx: Tp CC màx < Tcable CC màx 

Per a Icc mín: Tp CC mín < Tcable CC mín 

Estan presentades en la taula de comprovacions de la següent manera: 

- Icu = Intensitat de tall últim del dispositiu. 

- Ics = Intensitat de tall en servei. Es recomana que superi la Icc en proteccions 
instal·lades en escomesa del circuit. 

- Tp = Temps de tret del dispositiu a la intensitat de curtcircuit. 

- Tcable = Valor de temps admissible per als aïllaments del cable a la intensitat de 
curtcircuit. 

El resultat dels càlculs de les proteccions de sobrecàrrega i curtcircuit de la instal·lació 
es resumeixen en les següents taules: 

Quadre general de distribució: 

Sobrecàrrega 

Esquemes P Calc 
(kW) Tipus Iuso 

(A) Proteccions Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x 
Iz 

(A) 

ESCOMESA 243.16 T 436.2 

Iec60269 Gl/Gg 
In: 500 A; Un: 400 V; Icu 
100 kA; Tipus gL/gG 

615.0 

800.0 

891.8 M-G Compact NS630N - 
STR23SE 
In: 630 A; Un: 240 - 690 
V; Icu 10 - 85 kA; Corba 
I - t (Pts.) 

778.1 

ARMARI 
ELÈCTRIC 207.61 T 373.9 

M-G Compact NS630N - 
STR23SE 
In: 400 A; Un: 240 - 690 
V; Icu 10 - 85 kA; Corba 
I - t (Pts.) 

386.0 494.0 559.7 

ENLLUMENAT 
INTERIOR 1 3.00 M 15.3 EN60898 3kA Corba C 

In: 16 A; Un: 240 /415 V; 21.0 23.2 30.5 
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Icu 3 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

ENLLUMENAT 
INTERIOR 2 3.00 M 15.3 

EN60898 3kA Corba C 
In: 16 A; Un: 240 /415 V; 
Icu 3 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

21.0 23.2 30.5 

ARMARI LOCAL 3.00 T 20.4 

EN60898 3kA Corba C 
In: 25 A; Un: 240 /415 V; 
Icu 3 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

21.0 36.3 116.0 

ENLLUMENAT 
ZONES 

HUMIDES 
3.00 M 15.3 

EN60898 3kA Corba C 
In: 16 A; Un: 240 /415 V; 
Icu 3 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

21.0 23.2 30.5 

ENLLUMENAT 
EMERGÈNCIA 3.00 M 15.3 

EN60898 3kA Corba C 
In: 16 A; Un: 240 /415 V; 
Icu 3 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

21.0 23.2 30.5 

ENLLUMENAT 
SERVEIS I 
D'ALTRES 

3 M 15.3 

EN60898 3kA Corba C 
In: 16 A; Un: 240 /415 V; 
Icu 3 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

21.0 23.2 30.5 

T.C. 2.19 M 10.0 

EN60898 3kA Corba C 
In: 16 A; Un: 240 /415 V; 
Icu 3 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

21.0 23.2 30.5 

EXPLOSÍMETRE 0.10 M 0.5 

EN60898 3kA Corba C 
In: 13 A; Un: 240 /415 V; 
Icu 3 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

21.0 18.9 30.5 

ARMARI 
SERVEIS 

AUXILIARS 
26.00 T 46.9 

EN60898 3kA Corba C 
In: 100 A; Un: 240 - 690 
V; Icu 8 - 85 kA; Corba I 
- t (Pts.) 

120.0 130.0 174.0 

BOMBA 1 
NETEJA 12.50 T 22.6 

EN60898 6kA Corba D 
In: 50 A; Un: 240 /415 V; 
Icu 6 kA; Tipus D; 
Categoria 3 

80.0 72.5 116.0 

BOMBA 2 
NETEJA 12.50 T 22.6 

EN60898 6kA Corba D 
In: 50 A; Un: 240 /415 V; 
Icu 6 kA; Tipus D; 
Categoria 3 

80.0 72.5 116.0 

Curtcircuit 

Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
Màx 
Mín 
(kA) 

Tcable 
CC 

màx 
CC 
mín 
(s) 

Tp 
CC 

màx 
CC 
mín 
(s) 

ESCOMESA T 

IEC60269 gL/gG 
In: 500 A; Un: 400 V; Icu 
100 kA; Tipus gL/gG 

100.0 100.0 6.0 
3.0 

>== 5 
>== 3 

0.06 
0.06 M-G Compact NS630N - 

STR23SE 45.0 45.0 
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In: 630 A; Un: 240 - 690 V; 
Icu 10 - 85 kA; Corba I - t 
(Pts.) 

ARMARI 
ELÈCTRIC T 

M-G Compact NS400N - 
STR23SE 
In: 400 A; Un: 240 - 690 V; 
Icu 10 - 85 kA; Corba I - t 
(Pts.) 

45.0 45.0 6.0 
3.0 

>== 5 
>== 5 

0.02 
0.06 

ENLLUMENAT 
INTERIOR 1 M 

EN60898 3kA Corba C 
In: 16 A; Un: 240 /415 V; 
Icu 3 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

3.0 3.0 3.0 
0.5 

< 0.1 
0.31 

- 
0.02 

ENLLUMENAT 
INTERIOR 2 M 

EN60898 3kA Corba C 
In: 16 A; Un: 240 /415 V; 
Icu 3 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

3.0 3.0 3.0 
0.5 

< 0.1 
0.31 

- 
0.02 

VÀLVULA 1 T 

EN60898 3kA Corba C 
In: 16 A; Un: 240 /415 V; 
Icu 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

6.0 6.0 6.0 
1.0 

< 0.1 
0.66 

- 
0.02 

VÀLVULA 2 T 

EN60898 3kA Corba C 
In: 16 A; Un: 240 /415 V; 
Icu 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

6.0 6.0 6.0 
2.9 

< 0.1 
0.66 

- 
0.02 

ARMARI LOCAL T 

EN60898 3kA Corba C 
In: 25 A; Un: 240 /415 V; 
Icu 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

6.0 6.0 6.0 
2.9 

0.13 
0.54 

0.02 
0.02 

ENLLUMENAT 
ZONES 

HUMIDES 
M 

EN60898 3kA Corba C 
In: 16 A; Un: 240 /415 V; 
Icu 3 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

3.0 3.0 2.9 
0.5 

< 0.1 
0.31 

- 
0.02 

ENLLUMENAT 
EMERGÈNCIA M 

EN60898 3kA Corba C 
In: 16 A; Un: 240 /415 V; 
Icu 3 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

3.0 3.0 2.9 
0.5 

< 0.1 
0.31 

- 
0.02 

ENLLUMENAT 
SERVEIS I 
D'ALTRES 

M 

EN60898 3kA Corba C 
In: 16 A; Un: 240 /415 V; 
Icu 3 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

3.0 3.0 2.9 
0.5 

< 0.1 
0.31 

- 
0.02 

T.C. M 

EN60898 3kA Corba C 
In: 16 A; Un: 240 /415 V; 
Icu 3 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

3.0 3.0 2.9 
0.5 

<0.1 
0.31 

- 
0.02 

EXPLOSÍMETRE M 

EN60898 3kA Corba C 
In: 13 A; Un: 240 /415 V; 
Icu 3 kA; Tipus C; 
Categoria 3 

3.0 3.0 2.9 
0.5 

<0.1 
0.31 

- 
0.02 

ARMARI 
SERVEIS 

AUXILIARS 
T 

M-G Compact NS100N - 
TM.xD 
In: 100 A; Un: 240 - 690 V; 
Icu 8 - 85 kA; Corba I - t 
(Pts.); 

25.0 25.0 6.0 
3.0 

0.32 
1.3 

0.02 
0.02 

BOMBA 1 
NETEJA T 

EN60898 3kA Corba D 
In: 50 A; Un: 240 /415 V; 
Icu 6 kA; Tipus D; 
Categoria 3 

6.0 6.0 5.9 
1.7 

0.13 
1.61 

0.02 
0.02 
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BOMBA 2 
NETEJA T 

EN60898 3kA Corba D 
In: 50 A; Un: 240 /415 V; 
Icu 6 kA; Tipus D; 
Categoria 3 

6.0 6.0 5.9 
1.7 

0.13 
1.61 

0.02 
0.02 

Les següents proteccions tindran que ser regulades a les posiciones indicades a 
continuació per a complir les condicions de sobrecàrrega i curtcircuit ja establertes: 

REGULACIÓ DE LES PROTECCIONS 

Esquemes Tipus Proteccions Regulacions 

ESCOMESA T 
M-G Compact NS630N - STR23SE 
In: 630 A; Un: 240 - 690 V; Icu 10 - 85 kA; Corba I - t 
(Pts.) 

Ir = 0.95 x In 
Iccr = 4 x In 

ARMARI 
SALA 

BOMBEIG 
T 

M-G Compact NS630N - STR23SE 
In: 400 A; Un: 240 - 690 V; Icu 10 - 85 kA; Corba I - t 
(Pts.) 

Ir = 0.95 x In 
Iccr = 6.5 x 

In 
ARMARI 
SERVEIS 

AUXILIARS 
T 

M-G Compact NS630N - STR23SE 
In: 100 A; Un: 240 - 690 V; Icu 10 - 85 kA; Corba I - t 
(Pts.) 

Ir = 1 x In 

Essent: 

- Ir = intensitat regulada de tret en sobrecàrrega. 

- Iccr = intensitat regulada de tret en curtcircuit. 

6.3 Càlcul de grup electrogen 

Considerant la càrrega es tindrà: 

- 3 Ut. motor 135,3 A (*)(125%).......................... 406,5 A 

- Resta Bombes (*)(125%) ………………………..…56,5 A 

- Enllumenat (80%).............................................. 61,2 A 

- Preses de Corrent (100%) ................................ 10 A 

- Resta de serveis .......................................................6,2 A 

S = (1, 73 x 380 x 88,7) + (380 x 463) = 234 KVA < 300 KVA. 

Amb la col·locació d’un Grup Electrogen de 300 KVA queda completament coberta la 
màxima potència de l’estació. 

(*)Malgrat l’arrencada dels motors es produeix amb engegadors suaus amb el que 
d’aquesta manera es proporciona l’energia reactiva necessària per a l’arrencada, la 
intensitat dels conductors a motors ha estat calculada amb un 25% de 
sobredimensionament. 



 

Document nº1: MEMÒRIA   Annex 10: Càlculs elèctrics 

15 

7. Càlculs de presa de terra 

7.1 Resistència de la presa de terra de les masses 

El càlcul de la resistència de presa de terra de la instal·lació es realitza segons la 
Instrucció 18 de Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

S’instal·larà un conductor de coure nu de 35 mil·límetres quadrats de seccions en anell 
perimetral, embegut en la cimentació de l’edifici, amb una longitud (L) de 20 m, pel que 
la resistència de presa de terra tindrà un valor de: 

 

El valor de resistivitat del terreny suposada per al càlcul és estimatiu i no homogeni. 
S’haurà de comprovar el valor real de la resistència de presa de terra un cop realitzada 
la instal·lació i procedir a les correccions necessàries per a obtindre un valor 
acceptable si és precís. 

7.2 Resistència de la presa de terra del neutre 

El càlcul de la resistència de presa de terra de la instal·lació es realitza segons la 
Instrucció 18 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

La resistència de presa de terra es de: 3.00 Ohm 

7.3 Protecció contra contactes indirectes 

La intensitat diferencial residual o sensibilitat dels diferencials ha de ser tal que 
garanteixi el funcionament del dispositiu per a la intensitat de defecte de l’esquema 
elèctric. 

La intensitat de defecte es calcula segons els valors definits de resistència de les 
posades a terra, com: 

 

Esquemes Tipus I 
(A) Proteccions Idef 

(A) 
Sensibilitat 

(A) 
ARMARI 

ELÈCTRIC T 373.9 Legarnd bloc DPX125/1600(I) 
In: 400 A; Un: 500 V; Id 30 mA; (I) 28.868 0.030 

ARMARI 
LOCAL T 20.4 IEC60947-2 Instantanis 

In: 25 A; Un: 400 V; Id 300 mA; (I) 28.868 0.300 
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ARMARI 
SERVEIS 

AUXILIARS 
T 46.9 

Merlin Gerin ID Selectiu Classe AC 300 
mA 
In: 100 A; Un: 400 V; Id 300 mA; (I) 

28.868 0.300 

Essent: 

- Tipus = (T)Trifàsica, (M)Monofàsica. 

- I = Intensitat d’ús prevista en la línia. 

- Idef = Intensitat de defecte calculada. 

- Sensibilitat = Intensitat diferencial residual de la protecció. 

Per altra banda, aquesta sensibilitat ha de permetre la circulació de la intensitat de 
fugues de la instal·lació deguda a les capacitats paràsites dels cables. Així, la 
intensitat de no tret del diferencial ha de tenir un valor superior a la intensitat de fugues 
en el punt de instal·lació. La norma indica com intensitat mínima de no tret la meitat de 
la sensibilitat. 

Esquemes Tipus I 
(A) Proteccions Inodispar 

(A) 
Ifugues 

(A) 

ARMARI 
ELÈCTRIC T 373.9 

Legarnd bloc DPX125/1600(I) 
In: 400 A; Un: 500 V; Id 30 mA; 
(I) 

0.015 0.007 

ARMARI 
LOCAL T 20.4 

IEC60947-2 Instantanis 
In: 25 A; Un: 400 V; Id 300 mA; 
(I) 

0.150 0.005 

ARMARI 
SERVEIS 

AUXILIARS 
T 46.99 

Merlin Gerin ID Selectiu Classe 
AC 300 mA 
In: 100 A; Un: 400 V; Id 300 mA; 
(I) 

0.150 0.002 
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1. Ordenació de superfície 

Es descriu a continuació la remodelació en superfície que es realitza a la superfície 
afectada per la construcció del dipòsit anti-DSU: la parcel·la situada al costat de la 
Plaça Eduard Maristany, limitada pel carrer del Forn de Vidre i la via del tren.  

La parcel·la té unes dimensions de 42.5mx44m i una àrea de 1870m2. 

 
Ubicació de la zona a urbanitzar 
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Actualment la superfície es troba abandonada i envoltada per un mur, donat que es 
tracta d’un terreny ferroviari en desús propietat de RENFE que encara no s’ha alliberat 
de sòl privat. 

A l’hora d’ordenar la superfície s’han tingut en compte els següents condicionants 
marcats per l’estudi d’alternatives i limitacions constructives: 

• Projectar elements ajudin a la infiltració en el subsòl de l’escorrentia superficial, 
de manera que aquesta disminueixi (jardins i horts escolars). 

• A l’àrea que cobreixi el dipòsit i el col·lector no s’hi poden plantar arbres ni cap 
tipus de plantació amb arrels profundes. 

• S’ha d’ubicar la caseta de control de manera que s’hi pugui accedir des de les 
dues entrades projectades. 

• Les espècies a plantar han de ser espècies que s’adaptin correctament al clima 
de la zona. 

La nova urbanització mantindrà l’ample de les voreres actuals que es troben a la plaça 
Eduard Maristany i al carrer Forn de Vidre. També es col·locarà mobiliari urbà per 
aparcament de bicicletes a la vorera de la plaça d’Eduard Maristany, que substituirà al 
que hi ha actualment. 

Es projecten jardins escolars (parterres florals), un parc de salut amb paviment de 
sauló i la caseta de control a les zones que cobreixen el dipòsit i el col·lector. Les 
zones que no estan condicionades per la presència del dipòsit es destinen a una zona 
de hort urbà escolar i una zona amb una filera d’arbres (es replanten els arbres 
existents a la vorera de la Plaça d’Eduard Maristany). Al plànol 8.2 del Document nº2 
d’aquest projecte s’indica amb la detall la ordenació de la superfície urbanitzada. A 
continuació, es mostra un esquema de la nova superfície: 

 
Croquis de la urbanització de la parcel·la 

MÀQUINES PER FER 
EXERCICI DEL PARC DE 
SALUT 

JARDÍ ESCOLAR 

APARCABICIS 

HORT ESCOLAR 
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A continuació es descriuen amb detall cada una de les zones de la parcel·la. 

2. Parcs i jardins a Vilanova i la Geltrú 

Vilanova i la Geltrú és una ciutat mediterrània amb un clima que convida a fer vida al 
carrer la major part de l’any. Els seus parcs, places i espais a l’aire lliure són 
diàriament punt de trobada i relació, on la ciutadania crea vincles afectius amb la seva 
vila i desenvolupa sentiments de pertinença i respecte.  

A Vilanova i la Geltrú els parcs, jardins, carrers i places arbrades constitueixen una 
important aportació a la biodiversitat i, alhora, fan d’aquesta una ciutat més agradable i 
respectuosa amb el medi ambient, establint principis i mecanismes de sostenibilitat. 

Actualment, a Vilanova i la Geltrú, hi ha plantats 18356 arbres de diferents espècies, hi 
ha 94621 metres quadrats de zones amb sauló; 32975 m2de zones amb gespa; 62802 
m2de zones de prada; 11852 m2 de zones arbustives; 10068 metres lineals de tanques 
arbustives i 902 m2 de làmines d’aigües. 

La nova urbanització aportarà 620 m2 de zona amb sauló, 880 m2 de zona amb gespa i 
180 m2 d’hort urbà escolar. 

2.1 Gestió i manteniment dels parcs i jardins 

El manteniment d'aquest important patrimoni el fan dues empreses (Cespa i Tegar) 
supervisades per tècnics municipals.  

L’1 d’octubre de 2008 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va signar un contracte de 
jardinera amb l’empresa Cespa i un conveni amb l’empresa Tegar pel manteniment 
dels parcs i jardins de la ciutat. 

La posada en marxa de la nova concessió del Servei de Jardineria ha coincidit en el 
temps amb el nou conveni entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Tegar, per un 
import de 334.000 euros anuals. A banda de mantenir els diferents grups de treball 
que realitzaven feines de jardineria en determinades zones i espais públics de la ciutat, 
aquest acord també ha permès poder crear un nou equip de treball, format per 
persones amb problemes d’inclusió social, destinat a la neteja dels espais de jocs 
infantils i al manteniment de totes les jardineres de la ciutat. 

3. Treball amb les escoles 

Educar en el respecte cap al nostre entorn pot ser una bona manera d’ajudar a 
mantenir en bon estat de conservació els espais verds d’una ciutat. Per això, és 
important afavorir les bones pràctiques entre els més petits, fent-los partícips 
d’iniciatives que fomentin el respecte pel medi ambient, tal i com ve realitzant el 
projecte Agenda 21 Escolar. El seu treball es materialitza en diverses accions on els 
més petits prenen el protagonisme. 
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Agenda 21 és un pla de treball que han elaborat diversos municipis que es tradueix 
amb plans i accions concretes per avançar en la sostenibilitat al municipi.  Vilanova i la 
Geltrú va adherir-se a la crida que es va fer a les ciutats perquè elaboressin la seva 
pròpia Agenda 21 Local. La primera línia estratègica del Pla d'acció ambiental de la 
ciutat és la promoció de l'educació, la participació i la sensibilització ambiental dels 
ciutadans. És en aquest marc que s'inclou el Programa d'Agenda 21 Escolar. 

L'Agenda 21 Escolar promou l'ambientalització del centre educatiu, és a dir, facilita la 
incorporació de la dimensió ambiental tant en la gestió del centre com en el currículum 
educatiu, a través d'un procés participatiu de tota la comunitat educativa.  

Aquest programa s'adreça a tota la comunitat educativa: professorat, alumnat , 
famílies, personal no docent (conserge, secretaria, personal de neteja) i altre personal 
docent (monitors de menjador, d'extraescolar, personal de reforç escolar , etc.). I tant a 
centres públics com concertats, des de llars d'infants a instituts.  

3.1 Creació d’horts i jardins escolars 

Durant el curs 2009-2010, un total de 7 centres educatius de Vilanova i la Geltrú es 
van posar en contacte amb els responsables de l'Agenda 21, per tal de fer les seves 
peticions en matèria de jardineria, amb l'objectiu de crear nous horts i jardins. En total, 
l’any 2009 es van crear 159 m2 d'hort i 208 m2 de jardí. En aquests espais els alumnes 
han pogut plantar diversos tipus de plantes aromàtiques, així com diferents tipus 
d'hortalisses, el que els permet l'estudi i seguiment del seu creixement. 

Per millorar el terra dels jardins i horts escolars s’utilitza el compost provinent de la 
planta de compostatge comarcal, resultant de la barreja de la brossa orgànica i les 
restes d’esporga de l’arbrat de la ciutat. 

 
Hort escolar a Vilanova i la Geltrú 
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Hort escolar a Vilanova i al Geltrú 

A la superfície urbanitzada es disposarà de 180 m2 d’hort i 621 m2 de jardí que seran 
destinats a hort i jardí escolar gestionat a través d’Agenda 21. La zona d’hort estarà 
vallada per una tanca de fusta. 

 
Jardí escolar a Vilanova i la Geltrú 
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3.2 Sembra 

Les superfícies a sembrar es prepararan prèviament amb l’aportació de terres vegetals 
millorades amb esmenes orgàniques o fems ben compostats, a una dosi del 7% en 
volum, adobat mineral (15-9-15-2Mg, a una dosi de 500 Kg/Ha), cavat a una 
profunditat de 0.20 m. i perfilat de les terres, eliminant les pedres superiors a 20 mm. 

La sembra quedarà a càrrec de les escoles responsables del corresponent jardí 
escolar. 

3.3 Xarxa de reg 

Els parterres amb gespa i flors es regaran mitjançant un sistema de reg per aspersió. 
S’utilitzarà l’aigua del dipòsit de 50 m3 que també s’utilitza per alimentar les tremuges 
de descàrrega. 

El reg es té en compte aplicant una dotació de 6l/m2 de zona enjardinada. La 
superfície que s’ha de regar mitjançant aquest sistema és de 745.48 m2, és a dir es 
necessiten 4.47 m3 d’aigua. 

El reg es portarà a terme mitjançant un sistema d’aspersió per difusors, que són 
equips fixes i senzills, que permeten el reg d’un sector concret del terreny. Depenent 
de la tovera que s’utilitzi, l’abast varia entre 1.5 i 4.5 metres de radi, podent-se reduir 
aquest abast tancant un cargol existent a la part alta de la tovera del difusor. La vàlvula 
antidrenatge i el regular de pressió milloren sensiblement el rendiment del difusor 
reduint el consum d’aigua a la instal·lació 

Els difusors a col·locar seran de tipus emergent, els quals es caracteritzen per tenir la 
tovera ja col·locada en un cos del qual sobresurt un plançó quan rega i roman a ras de 
terra quan no reguen. 

Els difusors emergents disposen de diferents altures d’elevació del plançó (5cm, 
7.5cm, 10cm, 15cm, 30cm, etc.) permetent d’aquesta manera regar diferents plantes 
sense la necessitat d’instal·lar difusors elevats. Per regar la zona enjardinada de la 
parcel·la es disposarà de difusors emergents amb plançó de 10cm. 

Les característiques dels difusors instal·lats són: 

Difusor emergent model Rain-Bird 1804 PC-SAM  
Altura d’elevació: 10cm.  
Cabal de consum per 360°: 0,82 m3/h (0.23 l/s)  
Pressió de funcionament: 2.00atm  
Radi d’abast: 5.5 m  
Separació entre emissors: 5.5m  
Separació entre línees: 11m  
Temps migs de reg: 7-15 min/dia 
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Dispersor RAIN BIRD 

Es regularà de forma automàtica un programador d’alimentació per bateries, que 
s’instal·larà en una arqueta d’obra soterrada a la zona verda. Junt amb el programador 
es muntaran tots aquells elements que siguin necessaris: electrovàlvules, filtres, 
reguladors de pressió, vàlvules, etc. 

Els tubs de distribució d’aigua que van del punt de connexió al dipòsit soterrat de 50m3 
als ramals de difusió seran de polietilè de 75mm de diàmetre i 10atm de pressió, 
mentre que els ramals seran de polietilè de 40mm de diàmetre i 10 atm de pressió. 

L’arbrat no disposarà de cap tipus de reg donat que l’espècie és pròpia de la zona i no 
ho necessita. En cas que es produeixi un episodi llarg de temps sense ploure es 
podran regar els arbres durant els treballs habituals de neteja dels carrers. 

Els difusors s’activaran de nit, en intervals de 15 minuts aproximadament, segons les 
necessitats. 

4. Parc urbà de salut  

Es destina una zona de la parcel·la a “Parc de Salut”. Els Parcs Urbans de Salut són 
un conjunt d'aparells per fer exercici físic situat a parcs, passeigs i altres zones 
urbanes. 

Aquests equipaments estan pensats perquè totes les persones (independentment de 
la seva situació socioeconòmica, horaris o costums) puguin practicar exercici ben a 
prop de casa. Es tracta d'una iniciativa que ha estat pionera tant a l'Estat espanyol 
com a la Unió Europea. 

Els Parcs de Salut han estat inspirats en la filosofia oriental, basada en l'admiració i el 
respecte per a la gent gran. Aquests Parcs de Salut esdevenen llocs de trobada i de 
diversió per a tots els ciutadans, independentment de la seva edat, i fomenten 
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l'activitat en zones verdes; són una resposta sensible a l'atenció de les necessitats de 
la gent gran. 

S’instal·laran els equips de l’empresa Cityurban, els exercicis dels quals estan 
adaptats a les necessitats de la gent gran; ajuden a prevenir i millorar les malalties 
cardiorespiratòries, perquè augmenten la mobilitat articular, la coordinació, I'agilitat i la 
forma muscular de les extremitats i milloren la coordinació visual i motora. 

També s’instal·larà un cartell per fer indicacions sobre l'ús, advertències, prohibicions i 
en general tota mena d'anuncis per als usuaris respecte el Parc de Salut. 

Les instal·lacions es distribueixen tenint en compte la zona de seguretat de cada 
màquina d’exercici, Aquesta distribució es troba al plànol 8.2 del Document nº2 
d’aquest projecte. 

A continuació es mostren els detalls de cada un dels aparells que s’instal·laran, 
corresponen al catàleg de l’any 2010 de l’empresa Cityurban. 



 

Document nº1: MEMÒRIA   Annex 11: Urbanització 

11 

5. Mobiliari urbà 

A les voreres es reposarà el mobiliari urbà que es retira a causa de l’excavació. A 
continuació es mostren les fotografies dels detalls del mobiliari de les voreres que serà 
retirat i col·locat de nou. 

 
Paperera a la vorera de la Plaça Eduard Maristany 

 
Cabina telefònica a la vorera de la Plaça Eduard Maristany 

A la zona central de la nova parcel·la urbanitzada es col·locaran bancs i butaques del 
tipus G i les papereres seran model del tipus Barcelona (mateix model que les 
papereres de les voreres), de xapa perforada. Es col·locaran també baranes de fusta 
tipus anglès per l’àrea on es troba l’hort urbà i mobiliari per aparcament de bicicletes a 
la vorera de la Plaça d’Eduard Maristany. 
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La disposició del mobiliari urbà es pot observar al plànol 8.2 i els detalls del mobiliari 
urbà es troben al plànol 8.3 del Document nº2 d’aquest projecte. 

6. Arbrat 

L’arbrat que es veu afectat per les obres són: 

Cinc arbres plataners (Platanus Hispanica), que es troben a la vorera de la Plaça 
Eduard Maristany i dues palmeres que es troben a l’interior de la parcel·la que 
s’urbanitzarà. 

Tant els plataners com les palmeres es podaran i trasplantaran per la seva adequada 
conservació durant el transcurs de les obres. 

Un cop finalitzades les obres, es tornaran a plantar les espècies arbòries a la ubicació 
indicada al plànol 8.2. 

7. Voreres 

A causa de les obres s’han de demolir els trams de vorera que envolten la parcel·la 
que s’urbanitzarà. Un tram de vorera es troba al carrer Forn de Vidre i l’altre a la Plaça 
Eduard Marsitany. La ubicació d’aquests trams de vorera es detalla al plànol 8.6 (full 1) 
del Document nº2 d’aquest projecte. 

Es mantenen les alineacions existents a la urbanització anterior, de manera que les 
amplades destinades a voreres i calçades a la nova urbanització seran les mateixes 
que les de la urbanització actual. Així, les voreres presentaran unes amplades 
d’aproximadament 2 metres al carrer del Forn de Vidre i 4 metres a la Plaça d’Eduard 
Maristany i es refarà el gual per a vianants a la mateixa ubicació que l’actual amb el 
pas de vianants, tal i com s’indica a la següent fotografia. 

 
Estat actual cantonada carrer Forn de Vidre amb Plaça Eduard Maristany. 

 

Vorera carrer Forn de Vidre 

Vorera Plaça Eduard 
Maristany 
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Detall gual per a vianants al carrer Forn de Vidre 

Les vorades que es disposaran seran de tipus granític de 20x25 cm. A les zones on hi 
l’embornal, la vorada serà tipus bústia. La rigola que es col·locarà serà prefabricada de 
20x20x8 cm. Els detalls de geometria dels embornals es troben al plànol 8.5 del 
Document nº2 d’aquest projecte. 

El paviment que es disposarà a les voreres serà paviment de panot de quatre pastilles 
de 20x20x4 cm sobre 10 cm de formigó. 

Els guals corresponents a passos de vianants seran de granit flamejat, els detalls dels 
quals es troben 8.4 (full 3) del Document nº2 d’aquest projecte. 

8. Seccions 

A causa de l’excavació que es realitzarà per la construcció del dipòsit una part del 
paviment de la calçada del carrer Forn de Vidre i de la Plaça Eduard Maristany s’haurà 
de demolir i repavimentar. La ubicació del paviment es detalla al plànol 8.4 (full 1). 

Es tracta de paviment de mescla bituminosa.  

Paviment carrer Forn de Vidre: 

 
Paviment carrer Forn de Vidre 

La secció de ferm que es repavimentarà és la següent: 

• 3 cm de MBC tipus M-10 en capa de trànsit 
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• reg d’adherència tipus ECR-2-m 
• 6 cm de MBC tipus S-20C en capa intermitja 
• reg d’adherència tipus ECR-1 
• 6 cm de MBC tipus G-20C en capa de base 
• reg d’adherència tipus ECR-1 
• 22 cm de formigó tipus HM-20 
• 15 cm de tot-u artificial 

El paviment de la Plaça Eduard Maristany és un paviment llambordí prefabricat de 
formigó.  

Paviment Plaça Eduard Maristany: 

 
Paviment carrer de la Plaça d’Eduard Maristany 

El paviment de la Plaça d’Eduard Maristany que s’hagi de demolir per les obres es 
reposarà amb el mateix tipus de llambordins prefabricats que els actuals.  

A les zones que es troben just a sobre del dipòsit i el col·lector el paviment serà de 
sauló i també hi haurà parterres de gespa. La delimitació d’aquestes zones es detalla 
al plànol 8.2 del Document nº2 d’aquest projecte. 

Interior de la parcel·la: 

9. Drenatge 

Es reposarà l’embornal existent a la zona que resulta afectat per l’excavació.  
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Embornal del carrer Forn de Vidre 

Com es pot veure a l’anterior fotografia, l’embornal existent no disposa de reixa. La 
vorera projectada disposarà de rigola i reixa d’embornal segons els detalls del plànol 
8.5 del Document nº2 d’aquest projecte. 

El drenatge de la nova parcel·la urbanitzada es veurà facilitat pels parterres vegetals 
projectats, que ajuden a la infiltració en el subsòl de l’escorrentia superficial, que 
d’aquesta manera disminueix. 

10. Enllumenat 

L’objectiu fonamental de l’enllumenat públic és proporcionar, durant les hores de falta 
de llum natural, condicions de visibilitat que assegurin una bona orientació i ofereixin 
una sensació de seguretat i major confort en l’ús nocturn de la ciutat per part dels 
ciutadans, ja siguin vianants o conductors de vehicles. 

A més a més, un bon disseny de l’enllumenat haurà de garantir una integració visual 
de totes les zones de l’espai a enllumenar igualant-les amb la resta o donant-li caràcter 
propi. L’enllumenat permet així la creació d’un espai nocturn, en contraposició a l’espai 
diürn d’il·luminació homogènia, que afavoreix l’organització de llocs des de la 
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distribució de nivells d’il·luminació, de la il·luminació directa o difusa, i des de la pròpia 
rellevància de clarobscur. Per tant, la il·luminació artificial esdevé un poderós 
instrument d’ordenació de l’espai. 

D’aquesta manera, els elements d’enllumenat escollits estan en funció de la seva 
funció i de l’efecte que es vol aconseguir.  

11.1 Il·luminació de la vorera 

L’enllumenat públic existent abans de les obres es desmuntarà i es col·locarà t un cop 
finalitzats els treballs. S’utilitzaran les mateixes lluminàries i es repararan aquelles que 
hagin sofert algun desperfecte en el desmuntatge. La posició de les lluminàries serà la 
mateixa que l’existent en l’actualitat. 

En total, el nombre de lluminàries que es desmuntaran i col·locaran de nou és de dos, i 
es troben a la vorera del carrer Forn de Vidre. 

Aquest tipus de lluminària és indicada pel trànsit rodat, ja que la seva alçada i 
equidistància entre bàculs implica una major seguretat per la circulació de vehicles. 

 
Lluminàries de la vorera del carrer Forn de Vidre 

11.2 Il·luminació de la parcel·la 

Per il·luminar la nova zona urbanitzada s’utilitzaran fanals de l’empresa Fundición ROS 
Iluminación.  

El model triat pertany al conjunt: NUEVAS LÍNEAS DRA/NL,  ESPACIOS VERDES. 
Els models d’aquest conjunt estan concebuts per aplicar-se a àrees verdes, parca, 
jardins, a mode de punt de llum simple. 
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Dintre d’aquest grup el model triat és el model: DRA-6202 TX. Els detalls del model es 
troben al plànol 8.3 (full 4) del Document nº2 d’aquest projecte. 

 
Fanal model DRA-6202 TX 

Una il·luminació com aquesta donarà una sensació d’intimitat, de tancament de l’espai, 
de tranquil·litat i repòs, essent aquests els efectes que es volen aconseguir a la zona. 
A més, l’enllumenat il·luminant arbres i masses vegetals crea ombres mòbils amb el 
vent, produint significats carregats de fantasia en la il·luminació d’un espai. 

En total es disposaran 5 Fanals. La distribució dels fanals es detalla al plànol8.2 del 
Document nº2 d’aquest projecte. 

11. Senyalització i seguretat viària 

El projecte inclou la reposició de tota la senyalització horitzontal i vertical a la zona 
d’actuació. A continuació es mostren les fotografies de la senyalització viària que es 
desmuntarà i col·locarà de nou. 
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Senyal de prohibició de girar a l’esquerra situada al carrer Forn de Vidre 

 
Senyalització d’orientació urbana 

 
Pas de vianants al carrer Forn de Vidre 
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1. Treballs previs 

1.1 Aplec i delimitació perimetral 

L’obra s’inicia amb la col·locació del tancament perimetral de tota l’àrea. Aquest 
tancament es composa de tanques metàl·liques traslladables amb peus de blocs de 
formigó. 

Es col·locarà el cartell informatiu de l’obra, a més de les senyals de tràfic 
corresponents, tals com, prohibit l’estacionament, limitació de velocitat, perill de sortida 
de camions, etc. A la tanca, col·locada a la banda esquerre de la porta d’accés a 
l’obra, es posarà el cartell informatiu de les mesures de seguretat. Els detalls 
d’aquesta senyalització es troben als plànols número 04 i 05 del Document de 
Seguretat i Salut d’aquest projecte. 

1.2 Desbrossament, replanteig i serveis 

Es començarà a fer el desbrossament amb un Bulldozer i un camió. Un cop acabat es 
realitzarà un formigonat de 10 cm on posteriorment es col·locaran les casetes d’obra. 
Es disposaran dues casetes, una serà una caseta-menjador i l’altra una caseta-bany. 

La caseta-menjador disposarà de nevera, microones, pica, farmaciola, taula i cadires. 
La caseta-bany disposarà de sanitaris, penjarrobes, bancs, dutxa i guixetes. 

A les casetes es farà l’escomesa de l’electricitat, amb el seu corresponent comptador, i 
des d’aquí es subministrarà el corrent elèctric necessari per als treballs que es 
desenvoluparan durant l’obra. 

La ubicació de les casetes d’obra es detalla en el plànol número 04 del Document de 
Seguretat i Salut. Els detalls de distribució interior de les casetes es detallen al plànol 
número 06 del Document de Seguretat i Salut d’aquest projecte. 

Mentre es porta a terme l’activitat anterior es realitzarà un replanteig de la zona 
indicant en camp la ubicació i dimensions dels diferents punts constructius, tals com 
les zones a excavar, els camins d’accés a l’obra, zones d’aplec, etc. La ubicació 
d’aquestes zones està indicada al plànol número 04 del Document de Seguretat i 
Salut. 

2. Moviment de terres 

En total s’excavarà un volum de 10330m3. Es poden diferenciar les següents parts 
dintre d’aquesta unitat: 

2.1 Excavació 

Primerament es realitzarà l’excavació on anirà encaixada l’estructura. 
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S’arribarà a la cota +2.44 m (el terreny es troba a la cota +9.39m). A mesura que es 
vagi rebaixant s’anirà fent talús a les cantonades amb 2V:1H. A través  l’estudi 
geotècnic (Annex 4 d’aquest document) sabem que els talussos seran estables gràcies 
a la cohesió del terreny. 

Segons l’estudi geotècnic, l’excavació dels materials no presentarà problemes des del 
punt de vista geomecànic, podent‐se usar maquinària convencional per a l’excavació. 

Per tant, aquesta tasca es realitzarà amb una retroexcavadora i tres camions. 
L’objectiu és que donada la distància a l’abocador (4.6 km) no s’aturi la 
retroexcavadora en cap moment per falta de transport.  

2.2 Rampa de terres 

A mida que es vagi fent l’excavació es deixarà una rampa de terres en el costat on 
anirà l’edifici de control a fi d’accedir al fons de l’excavació. 

2.3 Reblert i terraplenat 

El reblert del trasdós dels murs es farà amb material granular que es compactarà fins 
al 95% del PM per la branca humida. D’aquesta forma s’evitaran assentaments no 
desitjats. 

El terraplenat d’un metre per sobre la llosa superior es realitzarà amb el material de 
l’excavació, l’última capa es farà amb terra vegetal. S’aniran compactant per capes de 
25cm amb “pota de cabra” fins al 95% PM. 

3. Llosa de fonamentació 

La llosa de fonamentació es farà un cop s’hagi acabat el moviment de terres. 

Es començarà amb una capa de formigó de neteja de 10cm, posteriorment s’instal·larà 
l’encofrat lateral; no es formigona contra el terreny per poder col·locar després 
l’encofrat del mur. A mida que avanci l’encofrat lateral s’anirà posant tot l’armat de la 
llosa. Quan s’arribi a la meitat de la longitud es col·locarà la junta de dilatació amb la 
banda d’estanqueïtat de polietilè. 

Posteriorment es formigonarà. Només s’utilitzarà un equip de formigonat ja que les 
juntes que en resulten no són perilloses en aquesta part. 

Se li donarà un 1% d’inclinació tant en sentit transversal com longitudinal. 

4. Murs de contenció 

Els murs de contenció començaran a fer-se a mesura que es vagi retirant l’encofrat de 
la llosa. 
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Es deixarà el tros on està l’actual rampa de terres. Quan s’hagin formigonat tots els 
pilars es realitzarà el tram de mur que resta per fer. 

5. Pilars 

Primerament es faran el pilars interns, per tal de no destorbar mentre estigui l’encofrat 
del mur. A mida que vagi enretirant l’encofrat del mur es realitzaran el pilars 
perimetrals. 

6. Col·lector 

El col·lector en el tram afectat serà enderrocat un cop s’hagi arribat a la cota 
d’excavació de la solera del dipòsit. Al tractar-se d’una de volta de mamposteria de 
4,65x5 metres s’utilitzarà el martell hidràulic de la retroexcavadora. 

El col·lector enderrocat que travessa el dipòsit, per tant es necessita fer el seu 
desviament. 

El tram de col·lector enderrocat serà substituït per un tub de formigó de 35 metres de 
longitud, que farà la funció del tram enderrocat durant el temps que durin les obres. 
Per una pluja de període de retorn de 10 anys, el tub hauria de transportar un cabal de 
20 m3/s, per tant el diàmetre del tub serà de 2,5 metres. 

El col·lector es posarà en servei quan el formigó hagi agafat la resistència de 4 dies. 

7. Rampa d’accés 

La rampa d’accés al dipòsit es començarà a fer un cop s’hagi formigonat els pilars i el 
col·lector. 

Dintre d’aquesta operació queda inclosa la tasca d’acabar el tros de mur que restava 
per fer. Es formigonarà la paret de la rampa i el mur. Un cop s’hagi desencofrat tot el 
conjunt es començarà a l’ompliment i compactació de terres procedents de la mateixa 
excavació, després es formigonarà i als 4 dies quedarà apte per la circulació de 
persones i vehicles de 3.5T, als 7 dies podran accedir el camions. 

Mentre es realitza la rampa es procedirà al reblert del trasdós del murs. 

8. Llosa superior 

La llosa superior es començarà a encofrar a mesura que avanci el desencofrat dels 
pilars. 

Quan s’arribi a la meitat es col·locarà la junta de dilatació amb la seva corresponent 
junta d’estanqueïtat, i es començarà a formigonar. A mesura que es va formigonant 
s’encofrarà l’altra meitat. 
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9. Edifici de control 

L’edifici de control serà de formigó. Als plànols de l’ apartat 7 del Document número 2 
d’aquest projecte s’especifiquen els detalls de l’edifici de control. 

La caseta s’instal·larà una vegada s’hagi desencofrat la llosa superior. Però la seva 
fonamentació es realitzarà abans. Aquesta consta d’una capa de 20cm de formigó 
armat amb una doble malla recolzat amb 10cm de formigó de neteja. 

10. Instal·lacions elèctriques i electromecàniques 

Les bombes pel sistema de neteja del dipòsit es col·locaran una vegada hagi finalitzat 
la construcció de la caseta. S’instal·laran les guies de les bombes, les bombes i 
posteriorment els tubs. També s’instal·larà tot el sistema de telecontrol, la 
instrumentació i la instal·lació elèctrica del dipòsit. 

11. Urbanització 

Es procedirà a executar, els acerats i la pavimentació, un cop finalitzat els acerats 
començarà la col·locació de l'enllumenat públic i l’ introducció de les diferents línies de 
servei. Finalment es procedirà a la col·locació de la senyalització necessària per la 
circulació a la zona, tant horitzontal com vertical així com el muntatge de l'equipament 
urbà (papereres, equips Parc de Salut, aparcament de bicicletes, columna 
anunciadora) 
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Annex 13: Pla d’obra 

El programa d’obra que es detalla a continuació és a efectes indicatius. L’empresa 
constructora elaborarà el pla d’obra contractual amb els medis i rendiments utilitzats. 

S’estima en 12 mesos el termini d’execució.  

En línies generals, en primer lloc començaran els treballs de replantejament i 
localització de possibles serveis afectats i a continuació es procedirà a la limitació de la 
zona d’obres i al buidatge a cel obert de les terres en el lloc d'ubicació del dipòsit. Es 
realitzaran els treballs estructurals i el muntatge dels equips electromecànics. 

Finalitzat el dipòsit i l'edifici de control, així com els moviments de terres es procedirà a 
executar, els acerats i la pavimentació, un cop finalitzat els acerats començarà la 
col·locació de l'enllumenat públic i l’ introducció de les diferents línies de servei. 
Finalment es procedirà a la col·locació de la senyalització necessària per la circulació 
a la zona, tant horitzontal com vertical així com el muntatge de l'equipament urbà. De 
forma paral·lela es podran realitzar totes les instal·lacions electromecàniques, i 
instal·lacions elèctriques. 

La durada total de les obres de construcció del dipòsit anti-DSU i urbanització de la 
superfície afectada s’estima en uns 11 mesos. 

A continuació es mostra el programa d’actuacions detallat realitzat amb el software 
Microsoft Office Project 2007. 

 



Id Duración Comienzo Fin
1 215 días vie 08/10/10 jue 04/08/11

2 0 días vie 08/10/10 vie 08/10/10

3 9 días vie 08/10/10 mié 20/10/10

4 1 día vie 08/10/10 vie 08/10/10

5 1 día lun 11/10/10 lun 11/10/10

6 5 días mar 12/10/10 lun 18/10/10

7 2 días mar 19/10/10 mié 20/10/10

8 30 días mar 19/10/10 lun 29/11/10

9 3 días mar 19/10/10 jue 21/10/10

10 22 días vie 22/10/10 lun 22/11/10

11 5 días mar 23/11/10 lun 29/11/10

12 15 días mar 30/11/10 lun 20/12/10

13 39 días vie 08/10/10 mié 01/12/10

14 2 días mar 30/11/10 mié 01/12/10

15 2 días vie 08/10/10 lun 11/10/10

16 1 día mar 12/10/10 mar 12/10/10

17 17 días lun 11/10/10 mar 02/11/10

18 10 días mié 03/11/10 mar 16/11/10

19 1 día mié 24/11/10 mié 24/11/10

20 54 días jue 25/11/10 mar 08/02/11

21 24 días jue 25/11/10 mar 28/12/10

22 1 día jue 09/12/10 jue 09/12/10

23 17 días vie 17/12/10 lun 10/01/11

24 9 días mié 05/01/11 lun 17/01/11

25 6 días mar 01/02/11 mar 08/02/11

26 41 días mar 11/01/11 mar 08/03/11

27 15 días mar 11/01/11 lun 31/01/11

28 8 días mié 26/01/11 vie 04/02/11

29 12 días lun 07/02/11 mar 22/02/11

30 5 días mié 02/03/11 mar 08/03/11

31 15 días mié 09/02/11 mar 01/03/11

32 1 día mié 09/02/11 mié 09/02/11

33 1 día jue 10/02/11 jue 10/02/11

34 1 día vie 11/02/11 vie 11/02/11

35 1 día lun 21/02/11 lun 21/02/11

36 4 días mar 22/02/11 vie 25/02/11

37 1 día lun 28/02/11 lun 28/02/11

38 1 día mar 01/03/11 mar 01/03/11

39 64 días mié 09/03/11 lun 06/06/11

40 24 días mié 09/03/11 lun 11/04/11

41 1 día lun 28/03/11 lun 28/03/11

42 22 días mié 06/04/11 jue 05/05/11

43 8 días vie 06/05/11 mar 17/05/11

44 4 días mié 01/06/11 lun 06/06/11

45 5 días mar 12/04/11 lun 18/04/11

46 20 días mar 07/06/11 lun 04/07/11

47 5 días mar 07/06/11 lun 13/06/11

48 4 días mar 14/06/11 vie 17/06/11

49 2 días lun 20/06/11 mar 21/06/11

50 1 día mar 28/06/11 mar 28/06/11

51 4 días mié 29/06/11 lun 04/07/11

52 6 días mar 05/07/11 mar 12/07/11

53 15 días mar 19/04/11 lun 09/05/11

54 5 días mar 10/05/11 lun 16/05/11

55 9 días mar 05/07/11 vie 15/07/11

56 12 días lun 18/07/11 mar 02/08/11

57 53 días mar 10/05/11 jue 21/07/11

58 1 día mar 07/06/11 mar 07/06/11

59 5 días mié 08/06/11 mar 14/06/11

60 6 días mié 15/06/11 mié 22/06/11

61 3 días mar 10/05/11 jue 12/05/11

62 7 días mié 13/07/11 jue 21/07/11

63 10 días vie 22/07/11 jue 04/08/11

64 4 días vie 22/07/11 mié 27/07/11

65 3 días jue 28/07/11 lun 01/08/11

66 3 días mar 02/08/11 jue 04/08/11

67 0 días jue 04/08/11 jue 04/08/11

68 214 días vie 08/10/10 mié 03/08/11

69 214 días vie 08/10/10 mié 03/08/11

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11

Tarea

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite

Página 1

Proyecto: pla d'obra
Fecha: vie 22/10/10
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Annex 14: Justificació de preus 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de GISA, 
realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 



Projecte de dipòsit anti-DSU de Vilanova i la Geltrú i urbanització de la superfície afectada
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,29h Cap de collaA0112000

 €21,99h Oficial 1aA0121000

 €21,99h Oficial 1a paletaA0122000

 €21,99h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €21,99h Oficial 1a col�locadorA0127000

 €22,36h Oficial 1a fusterA012A000

 €21,99h Oficial 1a pintorA012D000

 €22,72h Oficial 1a calefactorA012G000

 €22,72h Oficial 1a electricistaA012H000

 €22,72h Oficial 1a lampistaA012J000

 €22,72h Oficial 1a muntadorA012M000

 €21,99h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €21,99h Oficial 1a jardinerA012P000

 €19,53h Ajudant ferrallistaA0134000

 €19,53h Ajudant col�locadorA0137000

 €19,53h Ajudant pintorA013D000

 €19,50h Ajudant calefactorA013G000

 €19,50h Ajudant electricistaA013H000

 €19,50h Ajudant lampistaA013J000

 €19,53h Ajudant muntadorA013M000

 €19,53h Ajudant jardinerA013P000

 €19,53h AjudantA013U001

 €18,39h ManobreA0140000

 €19,03h Manobre especialistaA0150000

 €18,83h PeóA0160000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €56,43h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015

 €72,67h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025

 €18,85h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

C110U040

 €16,76h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarC110U075

 €105,53h Fresadora de pavimentC110U085

 €41,12h Retroexcavadora petitaC1315010

 €53,56h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000

 €66,65h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001

 €147,68h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

C131U017

 €41,30h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020

 €47,05h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025

 €71,04h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €119,57h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)C131U062

 €59,20h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €61,84h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030

 €68,66h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040

 €12,86h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070

 €9,06h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080

 €39,24h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €41,01h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €51,37h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €77,52h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01

 €84,45h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03

 €40,01h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €45,99h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10

 €48,44h Camió grua de 10 tC1503U20

 €50,65h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçàriaC1504U01
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €54,58h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10

 €1,95h Vibrador intern de formigóC1700006

 €101,07h Camió amb bomba de formigonarC1701U10

 €30,70h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0

 €1,68h Formigonera de 165 lC1705600

 €2,72h Formigonera de 250 lC1705700

 €57,93h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U

 €41,10h Escombradora autopropulsadaC170E00U

 €66,18h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035

 €70,02h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051

 €4,10h Regle vibratori per a formigonat de soleresC2005U00

 €3,75h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00

 €2,55h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001

 €2,22h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002

 €2,39h Cisalla elèctricaC200U003

 €6,85h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001

 €17,28h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.003,06u Equip de Bombament format per: BOMBA SUBMERGIBLE
FLYGT model NP 3102.181 MT
Nombre de Corba: 53-461 / Diàmetre impulsor = 192 mm
Tipus d'impulsor: N - autonetejador
Sortida de voluta DN 100
Preparada per vàlvula de neteja 4901
Tipus d'instal lació: P = Extraïble per guies 2x2 ´´
Amb motor de 3.1 kW / 400 VD 3-fas. 50Hz 1395rpm.
Refrigeració mitjançant aletes dissipadores de calor
Màx. Temperatura del líquid: 40 º C
Protecció tèrmica mitjançant 3x sondes tèrmiques.
Protecció de motor: IP 68
Tipus d'operació: S1 (24 hores / dia)
Aïllament classe H (180 º C)
Material de la carcassa: Hospital F º GG 25
Material de l'impulsor: GG 25 vores endurits
Material dels anells històrics: NBR
Estanquitat mitjançant: 2 juntes mecàniques
Interior / Superior: WCCr - Ceràmica
Exterior / Inferior: WCCr - WCCr
autolubricades per càrter d'oli que les faculta per poder
treballar en sec.
Amb ranura helicoïdal (SPIN OUT) al voltant de les juntes
mecàniques per a neteja de petites partícules abrasives per
exemple sorres. La bomba aquesta pintada segons
estàndard Flygt
M0700.00.0004 (Mètode) Color: Gris (NCS 5804-B07G)
S'inclouen 10 m. de cable elèctric
SUBCAB 4G2, 5 +2 X1, 5MM2 per arranc directe.

2N001

 €1,01m3 AiguaB0111000

 €17,50t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €19,25t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB0312010

 €19,68t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €19,15t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmB0312400

 €23,65m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mmB031U100

 €12,86m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport
a l'obra

B032U010

 €15,43t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €18,03t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0332Q10

 €15,58m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U

 €94,44t 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



Projecte de dipòsit anti-DSU de Vilanova i la Geltrú i urbanització de la superfície afectada

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 20/10/2010 5

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €378,74t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001

 €576,95t Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmersB055U010

 €0,41kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIB055U024

 €0,51kg Emulsió bituminosa catiònica al 65% de betum, tipus
ECR-2-m

B055U030

 €0,35kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ECR-1d

B055U320

 €0,74kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons
norma UNE-EN 13888, de color

B05A2203

 €0,10kg Ciment ràpid CNR4 en sacsB05B1001

 €68,25m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U110

 €72,84m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

B060U310

 €79,64m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U440

 €59,96m3 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

 €67,82m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B065710B

 €66,54m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

B065960C

 €0,63kg Morter adhesiu tipus C2 segons norma UNE-EN 12004B0711020

 €88,90m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00

 €89,99m3 Morter M-80B071UC01

 €4,10kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintèticB0911000

 €1,76kg Filferro acer galvanitzatB0A12000

 €1,06kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €1,13kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0

 €1,21kg Clau acerB0A3UC10

 €0,15u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visB0A61600

 €0,55u Abraçadora metàl�lica, de 42 mm de diàmetre interiorB0A71G00

 €0,59u Abraçadora metàl�lica, de 47 mm de diàmetre interiorB0A71H00
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,22u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de
diàmetre interior

B0A72L00

 €0,25u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interiorB0A75600

 €0,25u Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interiorB0A75700

 €0,67kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B2A000

 €0,62kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B2U002

 €33,70m2 Plafons de xapa alumini plegada, amb acabat anoditzat, de
2 mm de gruix, i amplada fins a 60 cm

B0CJUU20

 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €20,64cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usosB0D629AU

 €1,26m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

B0D7UC02

 €3,54m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos

B0D7UC11

 €7,01m3 Amortització de cindri metàl�licaB0DFU001

 €2,27l DesencofrantB0DZA000

 €1,40u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €1,31u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 400x200x200 mm
de cara vista, gris, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3

B0E244L6

 €0,21u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la
norma UNE-EN 771-1

B0FA12A0

 €0,13u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell

B0FG3JA3

 €0,77u Bloc de ceràmica d'argila alleugerida de 300x190x190 mm,
per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1 amb repercussió de peces especials

B0FM1KK1

 €0,92u Bloc de ceràmica d'argila alleugerida de 300x190x240 mm,
per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1 amb repercussió de peces especials

B0FM1KQ1

 €45,37m2 Pedra gres serrada i sense polir preu alt, de 40 mm de gruix
amb aresta viva a les quatre vores

B0G11C04

 €2,40m Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de
fàbrica, d'acer epoxi de 150 mm d'amplària, amb rodó
longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75
mm de diàmetre

B4Z22F20

 €2,71m Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de
fàbrica, d'acer epoxi de 200 mm d'amplària, amb rodó
longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75
mm de diàmetre

B4Z22L20
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,43u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica de color
vermell, de 30 peces/m2, com a màxim

B52211N0

 €3,86kg Cautxú líquid per a impermeabilitzacionsB7521000

 €2,74kg Imprimació prèvia per a impermeabilitzacions de cautxú
líquid

B75Z1100

 €10,16m2 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm
i 1,3 kg/m2

B7611B00

 €8,19m Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària,
per a junt de dilatació interior

B7J1U003

 €10,76m Perfil elastomèric d'ànima plana de 250 mm d'amplada, per
a junt de dilatació intern

B7J1U015

 €14,55dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

B7J50010

 €4,70m2 Placa d'escaiola de cara vista, preu superior, de 60x60 cm
amb cantells encadellats, per a cel ras fix

B8412320

 €3,23m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix

B974U012

 €84,51m Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares
vistes flamejades

B981U006

 €96,06u Pedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28 cm,
amb cares vistes flamejades

B981U026

 €10,03m2 Terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu superior, per a
ús interior intens

B9C12312

 €0,79kg Beurada de colorB9CZ2000

 €5,47m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cmB9E1U002

 €9,97m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

B9F1UC10

 €24,67t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H1U020

 €24,62t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H1U120

 €29,94t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H3U004

 €248,10m2 Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat
lacat, de 2 a 2,4 m d'amplària, amb funcionament manual,
amb guies i pany

BARSA11B

 €489,63u Porta tallafocs de fusta,EI2-C 90 una fulla batent per a un
buit d'obra de 80x205 cm, preu alt amb tanca antipànic

BASA31BB

 €38,36m Passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 43
mm amb platines de connexió a parament, incloses les
fixacions mecàniques

BB14U020
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,97u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

BDDZU010

 €995,40u Extractor helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a
extracció de fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a
400 V de tensió, de 500 mm de diàmetre i 9700 m3/h de
cabal màxim d'aire

BEM34110

 €1.672,04u Extractor helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a
extracció de fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a
400 V de tensió, de 800 mm de diàmetre i 28700 m3/h de
cabal màxim d'aire

BEM34390

 €6,53u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició
vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´
de diàmetre

BEU11113

 €5,17m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 1´´1/4,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

BF117200

 €8,18m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 1´´1/2,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

BF218200

 €2,45m Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

BF527300

 €2,16m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons la norma UNE-EN 1057

BF528200

 €1,74m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB19400

 €2,10m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB29400

 €9,96m Tub de polietilè reticulat de 75 mm de diàmetre nominal
exterior i 6,8 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO
15875-2

BFB4JG51

 €1,71u Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de
diàmetre 1´´1/4, per a soldar

BFW11720

 €11,64u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de
diàmetre 1´´1/2, per a roscar

BFW21810

 €1,08u Accessori per a tubs de coure semidur, de 16 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil�laritat

BFW527B0

 €1,21u Accessori per a tubs de coure semidur, de 18 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

BFW528B0

 €11,29u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic , per a connectar a
pressió

BFWB1905

 €8,27u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic , per a connectar a
pressió

BFWB2905

 €22,06u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 75 mm de
diàmetre nominal exterior, metàl�lic , per a connectar a
pressió

BFWB5A05
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,75u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
negre sense soldadura, de diàmetre 1´´1/4, soldat

BFY11720

 €1,12u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
negre sense soldadura, de diàmetre 2´´, soldat

BFY11920

 €1,06u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 1´´1/2, roscat

BFY21810

 €0,23u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 16 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil�laritat

BFY527B0

 €0,25u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 18 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil.laritat

BFY528B0

 €0,09u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

BFYB1905

 €0,27u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

BFYB2905

 €0,34u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat mitjana, de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

BFYB3942

 €0,52u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè reticulat, de 75 mm de diàmetre nominal exterior,
connectat a pressió

BFYB5A05

 €168,27u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de
vidre, del tipus BUC, de 400 A, segons esquema UNESA
número 9, inclosa base portafusibles tripolar NHC T-2
(sense els fusibles) i neutre amobible, connexió mitjançant
cargols inoxidables M10, grau de protecció IP41 IK09

BG11UB40

 €27,13u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 150x150
mm, amb grau de protecció estanca i per a muntar
superficialment

BG153B22

 €520,19u Armari metàl�lic per a quadres de comandament i protecció,
amb línia per a aparells de capçalera i 250 mòduls mes

BG1AU005

 €18,86m Carril d'alimentació elèctrica constituït per banda de PVC
prefabricada, amb tres conductors per a 20 A d'intensitat
màxima a 230 V, col�locat en perfil d'alumini, amb tapa
d'alumini amb grau de protecció IP 415

BG3FU010

 €72,05u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG415GKB

 €101,68u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG415GKJ
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 €153,02u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,01 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

BG42419D

 €238,38u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de
100 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de
sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, 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

BG424C9M

 €44,42u Tallacircuit unipolar amb fusible de ganiveta de 400 A amb
base de grandària 3

BG43H150

 €27,13u Interruptor manual de 20 A, tripolar més neutre, de
comandament

BG473540

 €26,81u Interruptor manual 25 A, tetrapolar (4P), de seccionament,
amb indicador visual de l'estat de connexió

BG47U010

 €528,76u Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb
comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants,
precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port
COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa

BG51UD01

 €2,67u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà

BG63D15R

 €11,40u Endoll per a carril electrificat, tipus Schuko o equivalentBG63U010

 €31.558,89u Grup electrògen fixe de 200 kVA de potència i funcionament
automàtic, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb
motor Diesel refrigerat per aigua, amb silenciador per a una
reducció de soroll de 25 dB, amb quadre elèctric de control i
amb quadre de commutació, muntat sobre silentblocs

BGC1U710

 €10,33u Part proporcional d'accessoris de caixa general de proteccióBGW11000

 €0,28u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

BGW15000

 €4,34u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl�licsBGW1A000

 €19,72u Part proporcional d'accessoris per a centralització de
comptadors

BGW1N000

 €2,53u Part proporcional caixa de connexió de carril electrificat a
línia elèctrica

BGW3UF15

 €3,49u Part proporcional de peça de suspensió de carril electrificat
amb element rígid, peça d'unió, tapes final i principi de carril,
i element fixació carril

BGW3UF25

 €0,35u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

BGW41000

 €0,32u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencialsBGW42000
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 €0,21u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus
ganiveta

BGW43000

 €0,38u Part proporcional d'accessoris per a interruptors manualsBGW47000

 €0,30u Part proporcional d'accessoris per a endollsBGW63000

 €0,85u Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits
tipus ganiveta

BGY43000

 €59,53u Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb
òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel�les
d'alumini acabat setinat de color blanc, nombre de tubs
fluorescents 2 de 18 W i diàmetre 26 mm, de forma
rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de
protecció IP 207, A.F.

BH112420

 €58,28u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb
portalàmpades GY 6,35, per a 1 làmpada halògena de 100
W com a màxim i de 12 V de tensió d'alimentació,
dimensions d'encastament de 130 mm de diàmetre i 115
mm de profunditat, amb reflector platejat intensiu i grau de
protecció IP 20

BH2D1110

 €58,28u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb
portalàmpades GY 6,35, per a 1 làmpada halògena de 150
W com a màxim i de 12 V de tensió d'alimentació,
dimensions d'encastament de 130 mm de diàmetre i 115
mm de profunditat, amb reflector platejat semi-extensiu i
grau de protecció IP 66

BH2D1120

 €71,94u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb
portalàmpades G 24 d2, per a 1 làmpada fluorescent vertical
de 18 W i de 230 V de tensió d'alimentació, dimensions
d'encastament de 193 mm de diàmetre i 252 mm de
profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i
equip magnètic

BH2D4941

 €342,93u Llumenera d'emergència antideflagrant amb difusor cilíndric
de vidre borosilicat i envoltant de fosa d'alumini sobre base
d'ABS, amb una làmpada fluorescent de 8 W de potència i
una làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat
de 250 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una
superfície aproximada de 50 m2, amb grau de protecció IP
65, de classe II de protecció contra xocs elèctrics, per a
col�locar superficialment, tipus Antideflagrante N6 de
Daisalux o equivalent

BH6BL841

 €577,06u Projector d'emergència amb 4 focus orientables, amb 4
làmpades d'incandescència PAR 36 de 25 W de potència
cadascuna, flux aproximat de 850 lúmens i 1 hora
d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 170
m2, amb un grau de protecció IP 423, per a col�locar
superficialment, tipus Zenit model Z-4257G de Daisalux o
equivalent

BH6C4Q51
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 €22,08u Balisa d'emergècia circular amb difusor semiocult de
policarbonat i cos de zamak, amb làmpada d'incandescència
d'un flux aproximat de 5 lumens i 1 hora d'autonomia, 2
làmpades de senyalització tipus LED de color vermell de 230
V a.c. de tensió d'alimentació, amb un grau de protecció IP
425, per a encastar en paraments verticals, tipus
Sherpa/A-RC de Daisalux o equivalent

BH6DGF13

 €120,26u Llum antivandàlic amb difusor de plàstic, amb làmpada de
vapor de mercuri de 80 W, simètric, amb suport d'alumini,
equip incorporat

BHNFU010

 €218,61u Projector per a exteriors amb reflector de distribució
semiextensiva, amb làmpada de vapor de mercuri de 400 W,
de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip

BHQ23L60

 €2,89u Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 600 mm de
llargària, de 18 W de potència, amb una temperatura de
color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color
Ra=85

BHU81114

 €4,45u Làmpada fluorescent amb casquet G24d-2, de 18 W de
potència, 230 V de tensió d'alimentació, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=82

BHU82223

 €1,82u Làmpada halògena amb casquet GY 6,35, de 50 W de
potència màxima, 12 V de tensió d'alimentació i amb una
temperatura de color de 3000 K

BHUA1112

 €0,48u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs
fluorescents, muntats superficialment

BHW11000

 €0,48u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i
senyalització

BHW61000

 €60,23u Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 700x700
mm, de color blanc, preu alt

BJ12B71P

 €38,33u Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a
60 cm, de color blanc, preu alt, amb elements de fixació i
suport mural

BJ13B212

 €120,02u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb
seient i tapa, de color blanc, preu alt, amb els elements de
fixació i per a col�locar sobre el paviment

BJ14B11P

 €58,96u Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, 40 a
50 cm de llargària, de color blanc i 50 cm d'amplària, com a
màxim, preu alt

BJ18D212

 €18,17u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i
lavabos col�lectius

BJ1ZQ000

 €28,75u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, per a encastar, de
llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

BJ229126

 €69,93u Aixeta de classe mescladora per a aigüera, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues
entrades de maniguets

BJ28112G
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 €2,66u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta
incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al
ramal de PVC

BJ3227DG

 €9,63u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats,
de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4, per a roscar al sifó de
llautò cromat

BJ331151

 €1,85u Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta
incorporats, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al
sifó o al ramal de PVC

BJ3817D7

 €14,06u Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130
mm de diàmetre, capacitat 1 l i accionat per polsador

BJ42U015

 €29,16u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a
eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 255 mm de diàmetre

BJ43U010

 €23,94u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de tub de 18 mm, de
75 mm de fondària i 600 mm de llargària

BJ4ZU125

 €579,20u Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 100 l de
capacitat, de doble recipient concèntric, amb vas de
l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del
bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica de
suport, cos exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà,
amb sondes i termòstats, connexions roscades, per a muntar
vertical u horitzontal

BJAAU020

 €549,07u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus REED,
per a aigua freda fins a 40°C, amb una relació impulsos/litre
d'1:10, cos de llautó i esfera seca, amb unions roscades d'1''
de diàmetre nominal, per a connectar a la bateria o al ramal

BJM1A405

 €136,92u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de
programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un
nombre màxim de 2 estacions

BJSA1021

 €17,83u Grup de seguretat sanitària amb sifóBJZAU010

 €10,93u Vàlvula de seguretat de 1/2'' de diàmetre nominal, amb
connexions roscades, tarada a una pressió de 3 kg

BJZAU020

 €192,06u Equip de protecció catòdica per a dipòsit acmulador de fins a
500 l de capacitat

BJZAU030

 €5,18u Manòmetre per a una pressió màxima de 4 Kg/cm2, d'esfera
de 50 mm i rosca de connexió d'1/4''

BK25U010

 €93,74u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de
diàmetre nominal, amb transició de tub de polietilè PE 80 de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11,
segons UNE-EN 1555-1, a tub d'acer de 2 ´´, amb beina de
protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de
poliuretà

BK611190

 €799,76u Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 45 mm de
diàmetre i una sortida de 70 mm de diàmetre i de 3´´ de
diàmetre de connexió a la canonada

BM211210

 €38,90u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

BM312611
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 €118,21u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat

BM313511

 €27,09u Armari per a extintor per a muntar superficialmentBM3A1000

 €1,71u Part proporcional d'elements especials per a hidrantsBMY21000

 €0,27u Part proporcional d'elements especials per a extintorsBMY31000

 €235,23u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre
nominal 100 mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa

BN12D4F0

 €32,54u Telèfon analògic de sobretaula, homologat, amb so
regulable, capacitat per a funcionament en centraleta,
retrucada i connector tipus RJ11 de 6 contactes

BP52U001

 €160,05u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm
de llargària, amb 17 llistons de 4x4 cm, amb respatller de
fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa

BQ115TN1

 €94,19u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa
pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de forma
arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

BQ213110

 €53,16m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T,
subministrada a granel

BR3P2110
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €780,00u Passamur138AR029 Rend.: 1,000

 €73,16m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

D060M0B2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,12700/R 19,030000,900A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,12700 17,12700
Maquinària:

1,22400/R 2,720000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1,22400 1,22400
Materials:

0,181801,010000,180B0111000 =xAiguam3

12,5125019,250000,650B0312010 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst

27,9465018,030001,550B0332Q10 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

14,1660094,440000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 54,80680 54,80680

COST DIRECTE 73,15780

73,15780COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,66m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D060Q021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,93300/R 19,030001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,93300 20,93300
Maquinària:

1,00800/R 1,680000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,00800 1,00800
Materials:

0,181801,010000,180B0111000 =xAiguam3

11,3750017,500000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

23,9165015,430001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

21,2490094,440000,225B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 56,72230 56,72230
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COST DIRECTE 78,66330

78,66330COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,54m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D0701461 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,03000/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,03000 19,03000
Maquinària:

1,17600/R 1,680000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,17600 1,17600
Materials:

0,202001,010000,200B0111000 =xAiguam3

34,2432019,680001,740B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

18,8880094,440000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 53,33320 53,33320

COST DIRECTE 73,53920

73,53920COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,10m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,03000/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,03000 19,03000
Maquinària:

1,17600/R 1,680000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,17600 1,17600
Materials:

0,202001,010000,200B0111000 =xAiguam3

32,0784019,680001,630B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

23,6100094,440000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 55,89040 55,89040
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 76,09640

76,09640COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,21m3 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:

19,03000/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,03000 19,03000
Maquinària:

1,17600/R 1,680000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,17600 1,17600
Materials:

0,202001,010000,200B0111000 =xAiguam3

29,9136019,680001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

35,8872094,440000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 66,00280 66,00280

COST DIRECTE 86,20880

86,20880COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,40m3 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:

19,98150/R 19,030001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,98150 19,98150
Maquinària:

1,21800/R 1,680000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,21800 1,21800
Materials:

0,202001,010000,200B0111000 =xAiguam3

30,1104019,680001,530B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

18,8880094,440000,200B0512401 =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... 85,20040 85,20040
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 106,39990

106,39990COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,92kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10995/R 21,990000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,09765/R 19,530000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,20760 0,20760
Materials:

0,010811,060000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,703500,670001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

Subtotal... 0,71431 0,71431

COST DIRECTE 0,92191

0,92191COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,67m2 Placa alveolar de 20 cm del cantell i 1.2 d'ampleE45PG225 Rend.: 1,000
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 €8.413,99u Caixa general de comandament i control remot marca Flygt2NBG11 Rend.: 1,000

 €93,94m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

E45C18G3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,96974/R 21,990000,226A0122000 =xOficial 1a paletah

16,62456/R 18,390000,904A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,59430 21,59430
Materials:

67,8708066,540001,020B065960C =xFormigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 67,87080 67,87080

COST DIRECTE 89,46510

4,473265,00%DESPESES INDIRECTES

93,93836COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,11m Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de
fàbrica, d'acer amb recobriment epoxi de 150 mm
d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i
rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col�locada amb el
mateix morter de la paret

E4Z22F21 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,43980/R 21,990000,020A0122000 =xOficial 1a paletah

Subtotal... 0,43980 0,43980
Materials:

2,520002,400001,050B4Z22F20 =xArmadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de
fàbrica, d'acer epoxi de 150 mm d'amplària, amb rodó
longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75
mm de diàmetre

m

Subtotal... 2,52000 2,52000

COST DIRECTE 2,95980

0,147995,00%DESPESES INDIRECTES

3,10779COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,57m Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de
fàbrica, d'acer amb recobriment epoxi de 200 mm
d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i
rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col�locada amb el
mateix morter de la paret

E4Z22L21 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,54975/R 21,990000,025A0122000 =xOficial 1a paletah
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Subtotal... 0,54975 0,54975
Materials:

2,845502,710001,050B4Z22L20 =xArmadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de
fàbrica, d'acer epoxi de 200 mm d'amplària, amb rodó
longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75
mm de diàmetre

m

Subtotal... 2,84550 2,84550

COST DIRECTE 3,39525

0,169765,00%DESPESES INDIRECTES

3,56501COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,64m2 Paret tancament de 19 cm de gruix de bloc de 300x190x190
mm de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, col�locat amb morter de ciment 1:4

E613221E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,35620/R 21,990000,380A0122000 =xOficial 1a paletah

3,49410/R 18,390000,190A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,85030 11,85030
Materials:

12,784770,7700016,6036B0FM1KK1 =xBloc de ceràmica d'argila alleugerida de 300x190x190 mm,
per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1 amb repercussió de peces especials

u

0,7327786,208800,0085D0701821 =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... 13,51754 13,51754

COST DIRECTE 25,36784

1,268395,00%DESPESES INDIRECTES

26,63623COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,83m2 Paret tancament de 24 cm de gruix de bloc de 300x190x240
mm de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, col�locat amb morter de ciment 1:4

E613331E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,89550/R 21,990000,450A0122000 =xOficial 1a paletah

4,13775/R 18,390000,225A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,03325 14,03325
Materials:

15,275310,9200016,6036B0FM1KQ1 =xBloc de ceràmica d'argila alleugerida de 300x190x240 mm,
per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1 amb repercussió de peces especials

u
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1,0086486,208800,0117D0701821 =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... 16,28395 16,28395

COST DIRECTE 30,31720

1,515865,00%DESPESES INDIRECTES

31,83306COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,24m2 Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de
400x200x200 mm, de morter, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-3, de ciment gris de dues cares vistes,
col�locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb
filler calcari i sorra de pedra granítica

E618566K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,43480/R 21,990000,520A0122000 =xOficial 1a paletah

4,78140/R 18,390000,260A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,21620 16,21620
Materials:

16,619051,3100012,6863B0E244L6 =xBloc de morter de ciment, foradat, llis, de 400x200x200 mm
de cara vista, gris, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3

u

1,68112106,399900,0158D070A4D1 =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... 18,30017 18,30017

COST DIRECTE 34,51637

1,725825,00%DESPESES INDIRECTES

36,24219COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,28kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de
ciment

E61Z300H Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,19900/R 21,990000,100A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 2,19900 2,19900
Materials:

0,005301,060000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,921910,921911,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,92721 0,92721
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COST DIRECTE 3,12621

0,156315,00%DESPESES INDIRECTES

3,28252COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €126,86m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
col�locat manualment, per a parets de blocs de morter de
ciment

E61ZQ025 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,79600/R 21,990000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

29,42400/R 18,390001,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,22000 38,22000
Materials:

82,5964778,663301,050D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 82,59647 82,59647

COST DIRECTE 120,81647

6,040825,00%DESPESES INDIRECTES

126,85729COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,52m2 Tancament d'obra de fàbrica per a revestir d'un full, de paret
de 19 cm de gruix de bloc ceràmic d'argila alleugerida de
300x190x190 mm, col�locat amb morter de ciment, amb
armadura d'acer prefabricada en gelosia per a parets d'obra
de fàbrica amb recobriment epoxi, col�locades cada quatre
junts horitzontals. C1+J1 segons DB-HS

1613224E Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

3,699752,959801,250E4Z22F21 =xArmadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de
fàbrica, d'acer amb recobriment epoxi de 150 mm
d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i
rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col�locada amb el
mateix morter de la paret

m

25,3678425,367841,000E613221E =xParet tancament de 19 cm de gruix de bloc de 300x190x190
mm de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, col�locat amb morter de ciment 1:4

m2

Subtotal... 29,06759 29,06759

COST DIRECTE 29,06759

1,453385,00%DESPESES INDIRECTES

30,52097COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €36,29m2 Tancament d'obra de fàbrica per a revestir d'un full, de paret
de 24 cm de gruix de bloc ceràmic d'argila alleugerida de
300x190x240 mm, col�locat amb morter de ciment, amb
armadura d'acer prefabricada en gelosia per a parets d'obra
de fàbrica amb recobriment epoxi, col�locades cada quatre
junts horitzontals. C2+J1 segons DB-HS

1613334E Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

4,244063,395251,250E4Z22L21 =xArmadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de
fàbrica, d'acer amb recobriment epoxi de 200 mm
d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i
rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col�locada amb el
mateix morter de la paret

m

30,3172030,317201,000E613331E =xParet tancament de 24 cm de gruix de bloc de 300x190x240
mm de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, col�locat amb morter de ciment 1:4

m2

Subtotal... 34,56126 34,56126

COST DIRECTE 34,56126

1,728065,00%DESPESES INDIRECTES

36,28932COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,23m2 Tancament d'obra de fàbrica d'un full, de paret de 20 cm de
gruix, de bloc de morter de ciment foradat llis de
400x200x200 mm, de morter ciment gris de dues cares
vistes, col�locat amb morter mixt 1:2:10, amb traves i
brancals massissats amb formigó de 225 kg/m3 de ciment
amb una proporció en volum 1:3:6, col�locat manualment i
armat amb acer B500S en barres corrugades. C1+J1 segons
DB-HS

16183AF5 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

34,5163734,516371,000E618566K =xParet de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de
400x200x200 mm, de morter, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-3, de ciment gris de dues cares vistes, col�locat
amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i
sorra de pedra granítica

m2

3,282523,126211,050E61Z300H =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de
ciment

kg

2,41633120,816470,020E61ZQ025 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
col�locat manualment, per a parets de blocs de morter de
ciment

m3

Subtotal... 40,21522 40,21522

COST DIRECTE 40,21522

2,010765,00%DESPESES INDIRECTES

42,22598COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3.816,00u Limnímetre de tipus ultrasònic per mesurar el nivell d'aigua
en el dipòsit.

2L001 Rend.: 1,000P- 4

 €79,50u Boies de nivell per regulat l'alçada d'aigua a l'interior del
dipòsit.

2L002 Rend.: 1,000P- 5

 €1.000,00u Sensor de gas2L003 Rend.: 1,000P- 6

 €614,80u Mesurador explosímetre2L004 Rend.: 1,000P- 7

 €1.272,00u Sensors finals de carrera2L005 Rend.: 1,000P- 8

 €8.482,04u Cofret maniobra per bombes marca Flygt, amb software de
programació, seccionadors i sistema de comunicacó amb
caseta de control.

2N002 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,29000/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

21,99000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

19,53000/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 64,81000 64,81000
Partides d'obra:

8.013,323818.013,323811,0002NBG11 =xCaixa general de comandament i control remot marca Flygtu

Subtotal... 8.013,32381 8.013,32381

COST DIRECTE 8.078,13381

403,906695,00%DESPESES INDIRECTES

8.482,04050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.250,19u Bomba marca Flygt model N, instal�lació tipus P, codi
FLYGT NP 3102.181 MT de 3.1Kw i 25 l/s

2N011 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,31600/R 23,290000,400A0112000 =xCap de collah

43,98000/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

39,06000/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 92,35600 92,35600
Materials:
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3.003,060003.003,060001,0002N001 =xEquip de Bombament format per: BOMBA SUBMERGIBLE

FLYGT model NP 3102.181 MT
Nombre de Corba: 53-461 / Diàmetre impulsor = 192 mm
Tipus d'impulsor: N - autonetejador
Sortida de voluta DN 100
Preparada per vàlvula de neteja 4901
Tipus d'instal lació: P = Extraïble per guies 2x2 ´´
Amb motor de 3.1 kW / 400 VD 3-fas. 50Hz 1395rpm.
Refrigeració mitjançant aletes dissipadores de calor
Màx. Temperatura del líquid: 40 º C
Protecció tèrmica mitjançant 3x sondes tèrmiques.
Protecció de motor: IP 68
Tipus d'operació: S1 (24 hores / dia)
Aïllament classe H (180 º C)
Material de la carcassa: Hospital F º GG 25
Material de l'impulsor: GG 25 vores endurits
Material dels anells històrics: NBR
Estanquitat mitjançant: 2 juntes mecàniques
Interior / Superior: WCCr - Ceràmica
Exterior / Inferior: WCCr - WCCr
autolubricades per càrter d'oli que les faculta per poder
treballar en sec.
Amb ranura helicoïdal (SPIN OUT) al voltant de les juntes
mecàniques per a neteja de petites partícules abrasives per
exemple sorres. La bomba aquesta pintada segons
estàndard Flygt
M0700.00.0004 (Mètode) Color: Gris (NCS 5804-B07G)
S'inclouen 10 m. de cable elèctric
SUBCAB 4G2, 5 +2 X1, 5MM2 per arranc directe.

u

Subtotal... 3.003,06000 3.003,06000

COST DIRECTE 3.095,41600

154,770805,00%DESPESES INDIRECTES

3.250,18680COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28.227,80u Tremuja bolcadora excèntrica per la neteja el dipòsit
anti-DSU, totalment instal�lada d'acord amb les indicacions
descrites als plànols, totalment acabada i provada.

2NTREM Rend.: 1,000P- 11

 €1.526,88u Càmera web model AXIS 213 PTZ amb les següents
característiques tècniques: Lent auto iris, auto focus i zoom.
Mode infrarojos per a condicions nocturnes. Resolució fins
4CIF a 30 fps. Motion JPEG i MPEG-4 simultanis. I / O per a
gestió d'alarmes/esdeveniments. Àudio full duplex G.711.
Inclou kit de muntatge en sostre i escriptori i adaptador
d'alimentació.

2W001 Rend.: 1,000P- 12

 €689,00u Tauler de comandament2Z001 Rend.: 1,000P- 13

 €1.329,05u Ordinador: HP Pavilion Elite HPE-350es PC Sobremesa2Z003 Rend.: 1,000P- 14
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 €312,55u Monitor LCD model: Samsung XL2370HD Monitor LED 23´´2Z004 Rend.: 1,000P- 15

 €37,21m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de color
vermell, de 30 peces/m2, com a màxim, col�locada amb
morter de ciment 1:8 elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

E52211NN Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,07360/R 21,990000,640A0122000 =xOficial 1a paletah

5,88480/R 18,390000,320A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,95840 19,95840
Materials:

13,545000,4300031,500B52211N0 =xTeula àrab de ceràmica de fabricació mecànica de color
vermell, de 30 peces/m2, com a màxim

u

1,9340873,539200,0263D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 15,47908 15,47908

COST DIRECTE 35,43748

1,771875,00%DESPESES INDIRECTES

37,20935COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,66m2 Paredons de sostremort de totxana de 290x140x100 mm,
col�locada amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, amb mestra superior de pasta de
ciment ràpid

E5Z1EUJ0 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,31440/R 21,990000,560A0122000 =xOficial 1a paletah

5,14920/R 18,390000,280A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,46360 17,46360
Materials:

0,150150,100001,5015B05B1001 =xCiment ràpid CNR4 en sacskg

3,991050,2100019,005B0FA12A0 =xTotxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la
norma UNE-EN 771-1

u

1,8826073,539200,0256D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 6,02380 6,02380

COST DIRECTE 23,48740

1,174375,00%DESPESES INDIRECTES
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24,66177COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,62m2 Membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1 mm,
d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil),
col�locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic

E7614A06 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,83780/R 21,990000,220A0127000 =xOficial 1a col�locadorh

2,14830/R 19,530000,110A0137000 =xAjudant col�locadorh

Subtotal... 6,98610 6,98610
Materials:

3,382504,100000,825B0911000 =xAdhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètickg

11,1760010,160001,100B7611B00 =xLàmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i
1,3 kg/m2

m2

Subtotal... 14,55850 14,55850

COST DIRECTE 21,54460

1,077235,00%DESPESES INDIRECTES

22,62183COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,30m2 Impermeabilització de juntes de dilatació amb cautxú líquid,
amb una dotació 2,5 kg/m2 prèvia imprimació

E7851510 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,39800/R 21,990000,200A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,39060/R 19,530000,020A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 4,78860 4,78860
Materials:

9,650003,860002,500B7521000 =xCautxú líquid per a impermeabilitzacionskg

0,137002,740000,050B75Z1100 =xImprimació prèvia per a impermeabilitzacions de cautxú
líquid

kg

Subtotal... 9,78700 9,78700

COST DIRECTE 14,57560

0,728785,00%DESPESES INDIRECTES

15,30438COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,30m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més
de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler
calcari 32,5 R

E81132D4 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



Projecte de dipòsit anti-DSU de Vilanova i la Geltrú i urbanització de la superfície afectada

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 20/10/2010 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
15,39300/R 21,990000,700A0122000 =xOficial 1a paletah

8,82720/R 18,390000,480A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,22020 24,22020
Materials:

0,3022194,440000,0032B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

1,4762776,096400,0194D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 1,77848 1,77848

COST DIRECTE 25,99868

1,299935,00%DESPESES INDIRECTES

27,29861COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,30m2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, elaborat
a l'obra, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler
calcari 32,5 R

E81134D4 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,11040/R 21,990000,960A0122000 =xOficial 1a paletah

8,82720/R 18,390000,480A0140000 =xManobreh

Subtotal... 29,93760 29,93760
Materials:

0,3022194,440000,0032B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

1,4762776,096400,0194D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 1,77848 1,77848

COST DIRECTE 31,71608

1,585805,00%DESPESES INDIRECTES

33,30188COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,97m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més
de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra, deixat de regle

E81136E1 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,31440/R 21,990000,560A0122000 =xOficial 1a paletah

6,06870/R 18,390000,330A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,38310 18,38310
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Materials:

1,5862486,208800,0184D0701821 =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... 1,58624 1,58624

COST DIRECTE 19,96934

0,998475,00%DESPESES INDIRECTES

20,96781COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,21m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària >3 m,
amb rajola ceràmica fina de color vermell de 28x14 cm,
col�locat amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

E82163JV Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,36665/R 21,990000,335A0122000 =xOficial 1a paletah

2,04129/R 18,390000,111A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,40794 9,40794
Materials:

0,377400,740000,510B05A2203 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons
norma UNE-EN 13888, de color

kg

3,148740,630004,998B0711020 =xMorter adhesiu tipus C2 segons norma UNE-EN 12004kg

3,460600,1300026,620B0FG3JA3 =xRajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell

u

Subtotal... 6,98674 6,98674

COST DIRECTE 16,39468

0,819735,00%DESPESES INDIRECTES

17,21441COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,83m2 Cel ras de plaques d'escaiola de cara vista, preu superior,
de 60x60 cm sistema fix i cantells encadellats i suspensió
amb filferro galvanitzat

E8412321 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,54400/R 22,720000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,29875/R 18,390000,125A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,84275 6,84275
Materials:

0,440001,760000,250B0A12000 =xFilferro acer galvanitzatkg

4,935004,700001,050B8412320 =xPlaca d'escaiola de cara vista, preu superior, de 60x60 cm
amb cantells encadellats, per a cel ras fix

m2

Subtotal... 5,37500 5,37500
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COST DIRECTE 12,21775

0,610895,00%DESPESES INDIRECTES

12,82864COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,59m2 Folrat de paraments verticals amb plafóns de xapa d'alumini
plegada, amb acabat anoditzat, de 2 mm de gruix, de fins a
60 cm d'amplada, col�locats amb fixacions mecàniques

E86BU020 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,73830/R 21,990000,170A0127000 =xOficial 1a col�locadorh

2,14830/R 19,530000,110A0137000 =xAjudant col�locadorh

Subtotal... 5,88660 5,88660
Materials:

0,900000,150006,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

40,4400033,700001,200B0CJUU20 =xPlafons de xapa alumini plegada, amb acabat anoditzat, de
2 mm de gruix, i amplada fins a 60 cm

m2

Subtotal... 41,34000 41,34000

COST DIRECTE 47,22660

2,361335,00%DESPESES INDIRECTES

49,58793COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,90m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm

E93615B0 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,41890/R 21,990000,110A0122000 =xOficial 1a paletah

4,41360/R 18,390000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,83250 6,83250
Materials:

9,2638259,960000,1545B064300C =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

Subtotal... 9,26382 9,26382

COST DIRECTE 16,09632

0,804825,00%DESPESES INDIRECTES

16,90114COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €70,77m2 Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense
polir, de preu alt, de 40 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2,
col�locades a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

E9B212HK Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,99500/R 21,990000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

5,51700/R 18,390000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,51200 16,51200
Materials:

47,6385045,370001,050B0G11C04 =xPedra gres serrada i sense polir preu alt, de 40 mm de gruix
amb aresta viva a les quatre vores

m2

3,24520106,399900,0305D070A4D1 =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... 50,88370 50,88370

COST DIRECTE 67,39570

3,369795,00%DESPESES INDIRECTES

70,76549COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,96m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu
superior, col�locat a truc de maceta amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa
de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens

E9C12312 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,49750/R 21,990000,250A0127000 =xOficial 1a col�locadorh

2,44125/R 19,530000,125A0137000 =xAjudant col�locadorh

0,91950/R 18,390000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,85825 8,85825
Materials:

0,6645119,150000,0347B0312400 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmt

10,4312010,030001,040B9C12312 =xTerratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu superior, per a
ús interior intens

m2

1,267950,790001,605B9CZ2000 =xBeurada de colorkg

1,5980276,096400,021D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 13,96168 13,96168

COST DIRECTE 22,81993

1,141005,00%DESPESES INDIRECTES
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23,96093COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,62m Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm,
col�locada i arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

E9VZ19AK Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,09450/R 21,990000,550A0122000 =xOficial 1a paletah

5,05725/R 18,390000,275A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,15175 17,15175
Materials:

2,100040,2100010,0002B0FA12A0 =xTotxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la
norma UNE-EN 771-1

u

1,34064106,399900,0126D070A4D1 =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... 3,44068 3,44068

COST DIRECTE 20,59243

1,029625,00%DESPESES INDIRECTES

21,62205COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €294,80m2 Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat
lacat, de 2 a 2,4 m d'amplària, amb funcionament manual,
amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

EARSA11B Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,59200/R 21,990000,800A0121000 =xOficial 1ah

14,71200/R 18,390000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 32,30400 32,30400
Materials:

248,10000248,100001,000BARSA11B =xPorta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat
lacat, de 2 a 2,4 m d'amplària, amb funcionament manual,
amb guies i pany

m2

0,3620886,208800,0042D0701821 =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... 248,46208 248,46208

COST DIRECTE 280,76608

14,038305,00%DESPESES INDIRECTES
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294,80438COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €519,98u Porta tallafocs de fusta, EI2-C 90, una fulla batent, per a un
buit d'obra de 80x205 cm, preu alt amb tanca antipànic,
col�locada

EASA31BB Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,59000/R 22,360000,250A012A000 =xOficial 1a fusterh

Subtotal... 5,59000 5,59000
Materials:

489,63000489,630001,000BASA31BB =xPorta tallafocs de fusta,EI2-C 90 una fulla batent per a un
buit d'obra de 80x205 cm, preu alt amb tanca antipànic

u

Subtotal... 489,63000 489,63000

COST DIRECTE 495,22000

24,761005,00%DESPESES INDIRECTES

519,98100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,46m Passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 43
mm amb platines de connexió a parament, fixat
mecànicament

EB14U020 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,36000/R 22,720000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

9,76500/R 19,530000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 21,12500 21,12500
Materials:

38,3600038,360001,000BB14U020 =xPassamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 43
mm amb platines de connexió a parament, incloses les
fixacions mecàniques

m

Subtotal... 38,36000 38,36000

COST DIRECTE 59,48500

2,974255,00%DESPESES INDIRECTES

62,45925COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.133,83u Extractor helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a
extracció de fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a
400 V de tensió, de 500 mm de diàmetre i 9700 m3/h de
cabal màxim d'aire, col�locat

EEM34111 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

45,44000/R 22,720002,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh

39,00000/R 19,500002,000A013G000 =xAjudant calefactorh
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Subtotal... 84,44000 84,44000
Materials:

995,40000995,400001,000BEM34110 =xExtractor helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a
extracció de fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a
400 V de tensió, de 500 mm de diàmetre i 9700 m3/h de
cabal màxim d'aire

u

Subtotal... 995,40000 995,40000

COST DIRECTE 1.079,84000

53,992005,00%DESPESES INDIRECTES

1.133,83200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.888,64u Extractor helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a
extracció de fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a
400 V de tensió, de 800 mm de diàmetre i 28700 m3/h de
cabal màxim d'aire, col�locat

EEM34391 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

68,16000/R 22,720003,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh

58,50000/R 19,500003,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 126,66000 126,66000
Materials:

1.672,040001.672,040001,000BEM34390 =xExtractor helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a
extracció de fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a
400 V de tensió, de 800 mm de diàmetre i 28700 m3/h de
cabal màxim d'aire

u

Subtotal... 1.672,04000 1.672,04000

COST DIRECTE 1.798,70000

89,935005,00%DESPESES INDIRECTES

1.888,63500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,55u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició
vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´
de diàmetre, roscat

EEU11113 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,81600/R 22,720000,300A012G000 =xOficial 1a calefactorh

1,46250/R 19,500000,075A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 8,27850 8,27850
Materials:

6,530006,530001,000BEU11113 =xPurgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició
vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´
de diàmetre

u

Subtotal... 6,53000 6,53000
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COST DIRECTE 14,80850

0,740435,00%DESPESES INDIRECTES

15,54893COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,70m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal
1´´1/4, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat,
amb grau de dificultat alt i col�locat superficialment

EF117223 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,22400/R 22,720000,450A012M000 =xOficial 1a muntadorh

8,78850/R 19,530000,450A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 19,01250 19,01250
Materials:

0,198000,550000,360B0A71G00 =xAbraçadora metàl�lica, de 42 mm de diàmetre interioru

5,273405,170001,020BF117200 =xTub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 1´´1/4,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

m

0,769501,710000,450BFW11720 =xAccessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de
diàmetre 1´´1/4, per a soldar

u

1,125000,750001,500BFY11720 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
negre sense soldadura, de diàmetre 1´´1/4, soldat

u

Subtotal... 7,36590 7,36590

COST DIRECTE 26,37840

1,318925,00%DESPESES INDIRECTES

27,69732COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,70m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal
1´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat,
amb grau de dificultat mitjà i col�locat superficialment

EF218212 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,17920/R 22,720000,360A012M000 =xOficial 1a muntadorh

7,03080/R 19,530000,360A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 15,21000 15,21000
Materials:

0,177000,590000,300B0A71H00 =xAbraçadora metàl�lica, de 47 mm de diàmetre interioru

8,343608,180001,020BF218200 =xTub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 1´´1/2,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

m

3,4920011,640000,300BFW21810 =xAccessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de
diàmetre 1´´1/2, per a roscar

u

1,060001,060001,000BFY21810 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 1´´1/2, roscat

u

Subtotal... 13,07260 13,07260
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 28,28260

1,414135,00%DESPESES INDIRECTES

29,69673COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,46m Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil�laritat, amb grau de dificultat baix i col�locat
superficialment

EF5273B1 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,27200/R 22,720000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,95300/R 19,530000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,22500 4,22500
Materials:

0,100000,250000,400B0A75600 =xAbraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interioru

2,499002,450001,020BF527300 =xTub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

m

0,162001,080000,150BFW527B0 =xAccessori per a tubs de coure semidur, de 16 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil�laritat

u

0,115000,230000,500BFY527B0 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 16 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil�laritat

u

Subtotal... 2,87600 2,87600

COST DIRECTE 7,10100

0,355055,00%DESPESES INDIRECTES

7,45605COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,62m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre
nominal, de 0,8 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil�laritat, amb grau de dificultat baix i
col�locat superficialment

EF5282B1 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,49920/R 22,720000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,14830/R 19,530000,110A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,64750 4,64750
Materials:

0,100000,250000,400B0A75700 =xAbraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interioru

2,203202,160001,020BF528200 =xTub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons la norma UNE-EN 1057

m

0,181501,210000,150BFW528B0 =xAccessori per a tubs de coure semidur, de 18 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,125000,250000,500BFY528B0 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de

coure semidur, de 18 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil.laritat

u

Subtotal... 2,60970 2,60970

COST DIRECTE 7,25720

0,362865,00%DESPESES INDIRECTES

7,62006COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,27m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col�locat al
fons de la rasa

EFB19455 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,99840/R 22,720000,220A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,29660/R 19,530000,220A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,29500 9,29500
Materials:

1,774801,740001,020BFB19400 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

3,3870011,290000,300BFWB1905 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic , per a connectar a
pressió

u

0,090000,090001,000BFYB1905 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

u

Subtotal... 5,25180 5,25180

COST DIRECTE 14,54680

0,727345,00%DESPESES INDIRECTES

15,27414COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,57m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col�locat al
fons de la rasa

EFB29455 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,27200/R 22,720000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,95300/R 19,530000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,22500 4,22500
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,142002,100001,020BFB29400 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre

nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
segons la norma UNE-EN 12201-2

m

2,481008,270000,300BFWB2905 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic , per a connectar a
pressió

u

0,270000,270001,000BFYB2905 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

u

Subtotal... 4,89300 4,89300

COST DIRECTE 9,11800

0,455905,00%DESPESES INDIRECTES

9,57390COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,71m Tub de polietilè reticulat de 75 mm de diàmetre nominal
exterior i 6,8 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO
15875-2, connectat a pressió i col�locat sota superfície.

EFB4JG51 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,47680/R 22,720000,065A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,26945/R 19,530000,065A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,74625 2,74625
Materials:

1,586001,220001,300B0A72L00 =xAbraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de
diàmetre interior

u

10,159209,960001,020BFB4JG51 =xTub de polietilè reticulat de 75 mm de diàmetre nominal
exterior i 6,8 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO
15875-2

m

6,6180022,060000,300BFWB5A05 =xAccessori per a tubs de polietilè reticulat, de 75 mm de
diàmetre nominal exterior, metàl�lic , per a connectar a
pressió

u

0,520000,520001,000BFYB5A05 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè reticulat, de 75 mm de diàmetre nominal exterior,
connectat a pressió

u

Subtotal... 18,88320 18,88320

COST DIRECTE 21,62945

1,081475,00%DESPESES INDIRECTES

22,71092COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €242,94u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de
vidre, del tipus BUC, de 400 A, segons esquema UNESA
número 9, inclosa base portafusibles tripolar NHC T-2
(sense els fusibles) i neutre amobible, connexió mitjançant
cargols inoxidables M10, grau de protecció IP41 IK09

EG11UB40 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
28,40000/R 22,720001,250A012H000 =xOficial 1a electricistah

24,37500/R 19,500001,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 52,77500 52,77500
Materials:

168,27000168,270001,000BG11UB40 =xCaixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de
vidre, del tipus BUC, de 400 A, segons esquema UNESA
número 9, inclosa base portafusibles tripolar NHC T-2 (sense
els fusibles) i neutre amobible, connexió mitjançant cargols
inoxidables M10, grau de protecció IP41 IK09

u

10,3300010,330001,000BGW11000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa general de proteccióu

Subtotal... 178,60000 178,60000

COST DIRECTE 231,37500

11,568755,00%DESPESES INDIRECTES

242,94375COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,78u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 150x150
mm, amb grau de protecció estanca, muntada
superficialment

EG153B22 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,36000/R 22,720000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,92500/R 19,500000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 14,28500 14,28500
Materials:

27,1300027,130001,000BG153B22 =xCaixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 150x150
mm, amb grau de protecció estanca i per a muntar
superficialment

u

0,280000,280001,000BGW15000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

u

Subtotal... 27,41000 27,41000

COST DIRECTE 41,69500

2,084755,00%DESPESES INDIRECTES

43,77975COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €733,63u Armari metàl�lic per a quadres de comandament i protecció,
amb línia per a aparells de capçalera i 250 moduls mes,
totalment equipat, muntat

EG1AU005 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

72,70400/R 22,720003,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

62,40000/R 19,500003,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 135,10400 135,10400
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
520,19000520,190001,000BG1AU005 =xArmari metàl�lic per a quadres de comandament i protecció,

amb línia per a aparells de capçalera i 250 mòduls mes
u

43,400004,3400010,000BGW1A000 =xPart proporcional d'accessoris per a armaris metàl�licsu

Subtotal... 563,59000 563,59000

COST DIRECTE 698,69400

34,934705,00%DESPESES INDIRECTES

733,62870COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,39m Carril d'alimentació elèctrica constituït per una banda de
PVC prefabricada, amb tres conductors per a una intensitat
màxima de 20 A alimentats a 230 V, col�locat en perfil
d´alumini, amb un grau de protecció del conjunt d'IP 415,
instal�lat al sostre amb caixes de connexións, bases d´endoll
mobils, inclosa part porporcional de caixa de connexió,
d´elements de sujecció, colzes, peçes d´unió i tapes de
principi i de final de carril

EG3FU010 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,81600/R 22,720000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,85000/R 19,500000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,66600 12,66600
Materials:

18,8600018,860001,000BG3FU010 =xCarril d'alimentació elèctrica constituït per banda de PVC
prefabricada, amb tres conductors per a 20 A d'intensitat
màxima a 230 V, col�locat en perfil d'alumini, amb tapa
d'alumini amb grau de protecció IP 415

m

11,4000011,400001,000BG63U010 =xEndoll per a carril electrificat, tipus Schuko o equivalentu

2,530002,530001,000BGW3UF15 =xPart proporcional caixa de connexió de carril electrificat a
línia elèctrica

u

3,490003,490001,000BGW3UF25 =xPart proporcional de peça de suspensió de carril electrificat
amb element rígid, peça d'unió, tapes final i principi de carril,
i element fixació carril

u

Subtotal... 36,28000 36,28000

COST DIRECTE 48,94600

2,447305,00%DESPESES INDIRECTES

51,39330COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,60u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

EG415GKB Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,22560/R 22,720000,230A012H000 =xOficial 1a electricistah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,90000/R 19,500000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,12560 9,12560
Materials:

72,0500072,050001,000BG415GKB =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,350000,350001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 72,40000 72,40000

COST DIRECTE 81,52560

4,076285,00%DESPESES INDIRECTES

85,60188COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €119,10u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

EG415GKJ Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,49760/R 22,720000,330A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,90000/R 19,500000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,39760 11,39760
Materials:

101,68000101,680001,000BG415GKJ =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,350000,350001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 102,03000 102,03000

COST DIRECTE 113,42760

5,671385,00%DESPESES INDIRECTES

119,09898COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €173,45u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,01 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

EG42419D Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

7,95200/R 22,720000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,90000/R 19,500000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,85200 11,85200
Materials:

153,02000153,020001,000BG42419D =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,01 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

0,320000,320001,000BGW42000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors diferencialsu

Subtotal... 153,34000 153,34000

COST DIRECTE 165,19200

8,259605,00%DESPESES INDIRECTES

173,45160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €265,47u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de
100 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A,
de desconnexió fix selectiu, 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

EG424C9M Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,22400/R 22,720000,450A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,90000/R 19,500000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 14,12400 14,12400
Materials:

238,38000238,380001,000BG424C9M =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de
100 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de
sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, 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

0,320000,320001,000BGW42000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors diferencialsu

Subtotal... 238,70000 238,70000

COST DIRECTE 252,82400

12,641205,00%DESPESES INDIRECTES

265,46520COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,15u Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 400 A, amb
base de grandària 3, muntat superficialment amb cargols

EG43H152 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

7,95200/R 22,720000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,95000/R 19,500000,100A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,90200 9,90200
Materials:

44,4200044,420001,000BG43H150 =xTallacircuit unipolar amb fusible de ganiveta de 400 A amb
base de grandària 3

u

0,210000,210001,000BGW43000 =xPart proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus
ganiveta

u

0,850000,850001,000BGY43000 =xPart proporcional d'elements especials per a tallacircuits
tipus ganiveta

u

Subtotal... 45,48000 45,48000

COST DIRECTE 55,38200

2,769105,00%DESPESES INDIRECTES

58,15110COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,68u Interruptor manual de 20 A, tripolar més neutre, de
comandament, fixat a pressió

EG47354B Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,54400/R 22,720000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,97500/R 19,500000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 5,51900 5,51900
Materials:

27,1300027,130001,000BG473540 =xInterruptor manual de 20 A, tripolar més neutre, de
comandament

u

0,380000,380001,000BGW47000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors manualsu

Subtotal... 27,51000 27,51000

COST DIRECTE 33,02900

1,651455,00%DESPESES INDIRECTES

34,68045COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,34u Interruptor manual de 25 A, tetrapolar, de secciónament,
amb indicador visual de l'estat de connexió i fixat a pressió

EG47U010 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,54400/R 22,720000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,97500/R 19,500000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 5,51900 5,51900
Materials:

26,8100026,810001,000BG47U010 =xInterruptor manual 25 A, tetrapolar (4P), de seccionament,
amb indicador visual de l'estat de connexió

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,380000,380001,000BGW47000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors manualsu

Subtotal... 27,19000 27,19000

COST DIRECTE 32,70900

1,635455,00%DESPESES INDIRECTES

34,34445COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €620,24u Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb
comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants,
precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port
COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa,
col�locat en CPM

EG51UD01 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,72000/R 22,720001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

19,50000/R 19,500001,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 42,22000 42,22000
Materials:

528,76000528,760001,000BG51UD01 =xEquip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb
comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants,
precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port
COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa

u

19,7200019,720001,000BGW1N000 =xPart proporcional d'accessoris per a centralització de
comptadors

u

Subtotal... 548,48000 548,48000

COST DIRECTE 590,70000

29,535005,00%DESPESES INDIRECTES

620,23500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,44u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra
lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb
grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

EG63D15R Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,40800/R 22,720000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,56850/R 19,500000,183A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,97650 6,97650
Materials:

2,670002,670001,000BG63D15R =xPresa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà

u

0,300000,300001,000BGW63000 =xPart proporcional d'accessoris per a endollsu

Subtotal... 2,97000 2,97000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 9,94650

0,497335,00%DESPESES INDIRECTES

10,44383COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33.269,83u Grup electrògen fixe de 300 kVA de potència i funcionament
automàtic, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb
motor Diesel refrigerat per aigua, amb silenciador per a una
reducció de soroll de 25 dB, amb quadre elèctric de control i
amb quadre de commutació, muntat sobre silentblocks i
instal�lat

EGC1U710 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

68,16000/R 22,720003,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

58,50000/R 19,500003,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 126,66000 126,66000
Materials:

31.558,8900031.558,890001,000BGC1U710 =xGrup electrògen fixe de 200 kVA de potència i funcionament
automàtic, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb
motor Diesel refrigerat per aigua, amb silenciador per a una
reducció de soroll de 25 dB, amb quadre elèctric de control i
amb quadre de commutació, muntat sobre silentblocs

u

Subtotal... 31.558,89000 31.558,89000

COST DIRECTE 31.685,55000

1.584,277505,00%DESPESES INDIRECTES

33.269,82750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,95u Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat
blanc i difusor de lamel�les d'alumini acabat satinat de color
blanc, nombre de tubs fluorescents 2 de 18 W i diàmetre 26
mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un
grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular,
amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP
207, A.F. i muntada superficialment al sostre

EH112424 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,54400/R 22,720000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,90000/R 19,500000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,44400 8,44400
Materials:

59,5300059,530001,000BH112420 =xLlumenera decorativa per a muntar superficialment amb
òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel�les
d'alumini acabat setinat de color blanc, nombre de tubs
fluorescents 2 de 18 W i diàmetre 26 mm, de forma
rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de
protecció IP 207, A.F.

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,780002,890002,000BHU81114 =xLàmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 600 mm de

llargària, de 18 W de potència, amb una temperatura de
color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color
Ra=85

u

0,480000,480001,000BHW11000 =xPart proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs
fluorescents, muntats superficialment

u

Subtotal... 65,79000 65,79000

COST DIRECTE 74,23400

3,711705,00%DESPESES INDIRECTES

77,94570COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,40u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades
GY 6,35, amb 1 làmpada halògena de 50 W com a màxim i
12 V de tensió d'alimentació, temperatura de color de 3000
K, dimensions d'encastament de 130 mm de diàmetre i 115
mm de profunditat, amb reflector platejat intensiu, grau de
protecció IP 20 i col�locada encastada

EH2D1110 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,81600/R 22,720000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,85000/R 19,500000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,66600 12,66600
Materials:

58,2800058,280001,000BH2D1110 =xLlumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb
portalàmpades GY 6,35, per a 1 làmpada halògena de 100
W com a màxim i de 12 V de tensió d'alimentació,
dimensions d'encastament de 130 mm de diàmetre i 115 mm
de profunditat, amb reflector platejat intensiu i grau de
protecció IP 20

u

1,820001,820001,000BHUA1112 =xLàmpada halògena amb casquet GY 6,35, de 50 W de
potència màxima, 12 V de tensió d'alimentació i amb una
temperatura de color de 3000 K

u

Subtotal... 60,10000 60,10000

COST DIRECTE 72,76600

3,638305,00%DESPESES INDIRECTES

76,40430COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,40u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades
GY 6,35, amb 1 làmpada halògena de 150 W com a màxim i
12 V de tensió d'alimentació, temperatura de color de 3000
K, dimensions d'encastament de 130 mm de diàmetre i 115
mm de profunditat, amb reflector platejat extensiu, grau de
protecció IP 66 i col�locada encastada

EH2D1120 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,81600/R 22,720000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,85000/R 19,500000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,66600 12,66600
Materials:

58,2800058,280001,000BH2D1120 =xLlumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb
portalàmpades GY 6,35, per a 1 làmpada halògena de 150
W com a màxim i de 12 V de tensió d'alimentació,
dimensions d'encastament de 130 mm de diàmetre i 115 mm
de profunditat, amb reflector platejat semi-extensiu i grau de
protecció IP 66

u

1,820001,820001,000BHUA1112 =xLàmpada halògena amb casquet GY 6,35, de 50 W de
potència màxima, 12 V de tensió d'alimentació i amb una
temperatura de color de 3000 K

u

Subtotal... 60,10000 60,10000

COST DIRECTE 72,76600

3,638305,00%DESPESES INDIRECTES

76,40430COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €93,51u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G
24 d2, amb 1 làmpada fluorescent vertical de 18 W i 230 V
de tensió d'alimentació amb una temperatura de color de
3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82,
dimensions d'encastament de 193 mm de diàmetre i 252
mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció
IP 20, equip magnètic i col�locada encastada

EH2D4941 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,81600/R 22,720000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,85000/R 19,500000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,66600 12,66600
Materials:

71,9400071,940001,000BH2D4941 =xLlumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb
portalàmpades G 24 d2, per a 1 làmpada fluorescent vertical
de 18 W i de 230 V de tensió d'alimentació, dimensions
d'encastament de 193 mm de diàmetre i 252 mm de
profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i
equip magnètic

u

4,450004,450001,000BHU82223 =xLàmpada fluorescent amb casquet G24d-2, de 18 W de
potència, 230 V de tensió d'alimentació, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=82

u

Subtotal... 76,39000 76,39000

COST DIRECTE 89,05600

4,452805,00%DESPESES INDIRECTES

93,50880COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €369,45u Llumenera d'emergència antideflagrant amb difusor cilíndric
de vidre borosilicat i envoltant de fosa d'alumini sobre base
d'ABS, amb una làmpada fluorescent de 8 W de potència i
una làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat
de 250 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una
superfície aproximada de 50 m2, amb grau de protecció IP
65, de classe II de protecció contra xocs elèctrics, col�locat
superficialment, tipus Antideflagrante N6 de Daisalux o
equivalent

EH6BL841 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,54400/R 22,720000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,90000/R 19,500000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,44400 8,44400
Materials:

342,93000342,930001,000BH6BL841 =xLlumenera d'emergència antideflagrant amb difusor cilíndric
de vidre borosilicat i envoltant de fosa d'alumini sobre base
d'ABS, amb una làmpada fluorescent de 8 W de potència i
una làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat
de 250 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una
superfície aproximada de 50 m2, amb grau de protecció IP
65, de classe II de protecció contra xocs elèctrics, per a
col�locar superficialment, tipus Antideflagrante N6 de
Daisalux o equivalent

u

0,480000,480001,000BHW61000 =xPart proporcional d'accessoris de llums d'emergència i
senyalització

u

Subtotal... 343,41000 343,41000

COST DIRECTE 351,85400

17,592705,00%DESPESES INDIRECTES

369,44670COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €612,56u Projector d'emergència amb 4 focus orientables, amb 4
làmpades d'incandescència PAR 36 de 25 W de potència
cadascuna, flux aproximat de 850 lúmens i 1 hora
d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 170
m2, amb un grau de protecció IP 423, col�locat
superficialment, tipus Zenit model Z-4257G de Daisalux o
equivalent

EH6C4Q51 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,40800/R 22,720000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,92500/R 19,500000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,33300 6,33300
Materials:



Projecte de dipòsit anti-DSU de Vilanova i la Geltrú i urbanització de la superfície afectada

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 20/10/2010 49

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
577,06000577,060001,000BH6C4Q51 =xProjector d'emergència amb 4 focus orientables, amb 4

làmpades d'incandescència PAR 36 de 25 W de potència
cadascuna, flux aproximat de 850 lúmens i 1 hora
d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 170
m2, amb un grau de protecció IP 423, per a col�locar
superficialment, tipus Zenit model Z-4257G de Daisalux o
equivalent

u

Subtotal... 577,06000 577,06000

COST DIRECTE 583,39300

29,169655,00%DESPESES INDIRECTES

612,56265COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,99u Balisa d'emergècia circular amb difusor semiocult de
policarbonat i cos de zamak, amb làmpada d'incandescència
d'un flux aproximat de 5 lumens i 1 hora d'autonomia, 2
làmpades de senyalització tipus LED de color vermell de 230
V a.c. de tensió d'alimentació, amb un grau de protecció IP
425, col�locat encastat en paraments verticals, tipus
Sherpa/A-RC de Daisalux o equivalent

EH6DGF13 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,81600/R 22,720000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,85000/R 19,500000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,66600 12,66600
Materials:

22,0800022,080001,000BH6DGF13 =xBalisa d'emergècia circular amb difusor semiocult de
policarbonat i cos de zamak, amb làmpada d'incandescència
d'un flux aproximat de 5 lumens i 1 hora d'autonomia, 2
làmpades de senyalització tipus LED de color vermell de 230
V a.c. de tensió d'alimentació, amb un grau de protecció IP
425, per a encastar en paraments verticals, tipus
Sherpa/A-RC de Daisalux o equivalent

u

0,480000,480001,000BHW61000 =xPart proporcional d'accessoris de llums d'emergència i
senyalització

u

Subtotal... 22,56000 22,56000

COST DIRECTE 35,22600

1,761305,00%DESPESES INDIRECTES

36,98730COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,78u Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 700x700
mm, de color blanc, preu alt, col�locat sobre el paviment

EJ12B71P Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,99500/R 21,990000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

4,59750/R 18,390000,250A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 15,59250 15,59250
Materials:

60,2300060,230001,000BJ12B71P =xPlat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 700x700
mm, de color blanc, preu alt

u

0,1598076,096400,0021D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 60,38980 60,38980

COST DIRECTE 75,98230

3,799125,00%DESPESES INDIRECTES

79,78141COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,22u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a
60 cm, de color blanc, preu alt, col�locat amb suports murals

EJ13B212 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,08800/R 22,720000,400A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,95000/R 19,500000,100A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 11,03800 11,03800
Materials:

0,3637514,550000,025B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

38,3300038,330001,000BJ13B212 =xLavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a
60 cm, de color blanc, preu alt, amb elements de fixació i
suport mural

u

Subtotal... 38,69375 38,69375

COST DIRECTE 49,73175

2,486595,00%DESPESES INDIRECTES

52,21834COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €155,18u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb
seient i tapa, de color blanc, preu alt, col�locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

EJ14B11P Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,72000/R 22,720001,000A012J000 =xOficial 1a lampistah

4,87500/R 19,500000,250A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 27,59500 27,59500
Materials:

0,1746014,550000,012B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3
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120,02000120,020001,000BJ14B11P =xInodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb

seient i tapa, de color blanc, preu alt, amb els elements de
fixació i per a col�locar sobre el paviment

u

Subtotal... 120,19460 120,19460

COST DIRECTE 147,78960

7,389485,00%DESPESES INDIRECTES

155,17908COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €125,60u Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, 40 a
50 cm de llargària, de color blanc i fins a 50 cm d'amplària,
preu alt, col�locada amb suports murals

EJ18D212 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,99500/R 21,990000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

6,81600/R 22,720000,300A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,46250/R 19,500000,075A013J000 =xAjudant lampistah

4,59750/R 18,390000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 23,87100 23,87100
Materials:

0,3637514,550000,025B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

58,9600058,960001,000BJ18D212 =xAigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, 40 a
50 cm de llargària, de color blanc i 50 cm d'amplària, com a
màxim, preu alt

u

36,3400018,170002,000BJ1ZQ000 =xSuport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i
lavabos col�lectius

u

0,0837176,096400,0011D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 95,74746 95,74746

COST DIRECTE 119,61846

5,980925,00%DESPESES INDIRECTES

125,59938COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,78u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal�lació
encastada, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de d 1/2´´
i sortida de d 1/2´´

EJ229126 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,08800/R 22,720000,400A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,95000/R 19,500000,100A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 11,03800 11,03800
Materials:
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28,7500028,750001,000BJ229126 =xAixeta temporitzada per a dutxa, mural, per a encastar, de

llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´
u

Subtotal... 28,75000 28,75000

COST DIRECTE 39,78800

1,989405,00%DESPESES INDIRECTES

41,77740COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,81u Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment,
de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues
entrades de maniguets

EJ28112G Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,63200/R 22,720000,600A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,92500/R 19,500000,150A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 16,55700 16,55700
Materials:

69,9300069,930001,000BJ28112G =xAixeta de classe mescladora per a aigüera, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues
entrades de maniguets

u

Subtotal... 69,93000 69,93000

COST DIRECTE 86,48700

4,324355,00%DESPESES INDIRECTES

90,81135COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,97u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta
incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un
ramal de PVC

EJ3227DG Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,17600/R 22,720000,800A012J000 =xOficial 1a lampistah

3,90000/R 19,500000,200A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 22,07600 22,07600
Materials:

2,660002,660001,000BJ3227DG =xDesguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta
incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al
ramal de PVC

u

Subtotal... 2,66000 2,66000

COST DIRECTE 24,73600

1,236805,00%DESPESES INDIRECTES
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25,97280COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,91u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats,
de llautó, de diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de llautó
cromat

EJ331151 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,54400/R 22,720000,200A012J000 =xOficial 1a lampistah

0,97500/R 19,500000,050A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 5,51900 5,51900
Materials:

9,630009,630001,000BJ331151 =xDesguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats,
de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4, per a roscar al sifó de
llautò cromat

u

Subtotal... 9,63000 9,63000

COST DIRECTE 15,14900

0,757455,00%DESPESES INDIRECTES

15,90645COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,74u Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta
incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un
ramal o a un sifó de PVC

EJ3817D7 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,54400/R 22,720000,200A012J000 =xOficial 1a lampistah

0,97500/R 19,500000,050A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 5,51900 5,51900
Materials:

1,850001,850001,000BJ3817D7 =xDesguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta
incorporats, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al
sifó o al ramal de PVC

u

Subtotal... 1,85000 1,85000

COST DIRECTE 7,36900

0,368455,00%DESPESES INDIRECTES

7,73745COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,73u Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130
mm de diàmetre, capacitat 1 l i accionat per polsador,
col�locat amb fixacions mecàniques

EJ42U015 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,68000/R 22,720000,250A012J000 =xOficial 1a lampistah
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Subtotal... 5,68000 5,68000
Materials:

14,0600014,060001,000BJ42U015 =xDosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130
mm de diàmetre, capacitat 1 l i accionat per polsador

u

Subtotal... 14,06000 14,06000

COST DIRECTE 19,74000

0,987005,00%DESPESES INDIRECTES

20,72700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,97u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a
eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre,
col�locat amb fixacions mecàniques

EJ43U010 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,95200/R 22,720000,350A012J000 =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 7,95200 7,95200
Materials:

29,1600029,160001,000BJ43U010 =xDispensador de paper en rotlle tipus metxa per a
eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 255 mm de diàmetre

u

Subtotal... 29,16000 29,16000

COST DIRECTE 37,11200

1,855605,00%DESPESES INDIRECTES

38,96760COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,10u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de tub de 18 mm, de
75 mm de fondària i 600 mm de llargària, col�locat amb
fixacions mecàniques

EJ4ZU125 Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,68000/R 22,720000,250A012J000 =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 5,68000 5,68000
Materials:

23,9400023,940001,000BJ4ZU125 =xBarra per a tovallola, d'acer inoxidable, de tub de 18 mm, de
75 mm de fondària i 600 mm de llargària

u

Subtotal... 23,94000 23,94000

COST DIRECTE 29,62000

1,481005,00%DESPESES INDIRECTES

31,10100COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €906,52u Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 100 l de
capacitat, de doble recipient concèntric, amb vas de
l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del
bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica de
suport, cos exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà,
amb sondes i termòstats, amb grup de seguretat sanitària,
vàlvula de seguretat amb purgador i equip de protecció
catòdica, muntat vertical u horitzontalment i amb totes les
connexions fetes

EJAAU020 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

34,08000/R 22,720001,500A012J000 =xOficial 1a lampistah

29,25000/R 19,500001,500A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 63,33000 63,33000
Materials:

579,20000579,200001,000BJAAU020 =xDipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 100 l de
capacitat, de doble recipient concèntric, amb vas de
l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del
bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica de
suport, cos exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà,
amb sondes i termòstats, connexions roscades, per a muntar
vertical u horitzontal

u

17,8300017,830001,000BJZAU010 =xGrup de seguretat sanitària amb sifóu

10,9300010,930001,000BJZAU020 =xVàlvula de seguretat de 1/2'' de diàmetre nominal, amb
connexions roscades, tarada a una pressió de 3 kg

u

192,06000192,060001,000BJZAU030 =xEquip de protecció catòdica per a dipòsit acmulador de fins a
500 l de capacitat

u

Subtotal... 800,02000 800,02000

COST DIRECTE 863,35000

43,167505,00%DESPESES INDIRECTES

906,51750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €582,32u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus REED,
per a aigua freda fins a 40°C, amb una relació impulsos/litre
d'1:10, cos de llautó i esfera seca, amb unións roscades d'1''
de diàmetre nominal, connectat a una bateria o a un ramal

EJM1A405 Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,54400/R 22,720000,200A012J000 =xOficial 1a lampistah

0,97500/R 19,500000,050A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 5,51900 5,51900
Materials:

549,07000549,070001,000BJM1A405 =xComptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus REED,
per a aigua freda fins a 40°C, amb una relació impulsos/litre
d'1:10, cos de llautó i esfera seca, amb unions roscades d'1''
de diàmetre nominal, per a connectar a la bateria o al ramal

u

Subtotal... 549,07000 549,07000
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COST DIRECTE 554,58900

27,729455,00%DESPESES INDIRECTES

582,31845COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,31u Manòmetre per a una pressio màxima de 4 kg/cm2, d´esfera
de 50 mm, rosca de connexió d'1/4'', instal�lat

EK25U010 Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,54400/R 22,720000,200A012J000 =xOficial 1a lampistah

3,90000/R 19,500000,200A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 8,44400 8,44400
Materials:

5,180005,180001,000BK25U010 =xManòmetre per a una pressió màxima de 4 Kg/cm2, d'esfera
de 50 mm i rosca de connexió d'1/4''

u

Subtotal... 5,18000 5,18000

COST DIRECTE 13,62400

0,681205,00%DESPESES INDIRECTES

14,30520COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €148,76u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de
diàmetre nominal, amb transició de tub de polietilè PE 80 de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11,
segons UNE-EN 1555-1, a tub d'acer de 2 ´´, amb beina de
protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de
poliuretà

EK611190 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,99200/R 22,720001,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh

21,48300/R 19,530001,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 46,47500 46,47500
Materials:

1,120001,120001,000BFY11920 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
negre sense soldadura, de diàmetre 2´´, soldat

u

0,340000,340001,000BFYB3942 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat mitjana, de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

u

93,7400093,740001,000BK611190 =xTija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de
diàmetre nominal, amb transició de tub de polietilè PE 80 de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11,
segons UNE-EN 1555-1, a tub d'acer de 2 ´´, amb beina de
protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de poliuretà

u

Subtotal... 95,20000 95,20000
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COST DIRECTE 141,67500

7,083755,00%DESPESES INDIRECTES

148,75875COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €974,63u Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 45 mm de
diàmetre i una sortida de 70 mm de diàmetre i de 3´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

EM211218 Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

68,16000/R 22,720003,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

58,59000/R 19,530003,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 126,75000 126,75000
Materials:

799,76000799,760001,000BM211210 =xHidrant de columna seca, amb dues sortides de 45 mm de
diàmetre i una sortida de 70 mm de diàmetre i de 3´´ de
diàmetre de connexió a la canonada

u

1,710001,710001,000BMY21000 =xPart proporcional d'elements especials per a hidrantsu

Subtotal... 801,47000 801,47000

COST DIRECTE 928,22000

46,411005,00%DESPESES INDIRECTES

974,63100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,32u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

EM31261K Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,08800/R 22,720000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh

7,81200/R 19,530000,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 16,90000 16,90000
Materials:

38,9000038,900001,000BM312611 =xExtintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

u

27,0900027,090001,000BM3A1000 =xArmari per a extintor per a muntar superficialmentu

0,270000,270001,000BMY31000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu

Subtotal... 66,26000 66,26000

COST DIRECTE 83,16000

4,158005,00%DESPESES INDIRECTES

87,31800COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €170,59u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

EM31351K Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,08800/R 22,720000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh

7,81200/R 19,530000,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 16,90000 16,90000
Materials:

118,21000118,210001,000BM313511 =xExtintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat

u

27,0900027,090001,000BM3A1000 =xArmari per a extintor per a muntar superficialmentu

0,270000,270001,000BMY31000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu

Subtotal... 145,57000 145,57000

COST DIRECTE 162,47000

8,123505,00%DESPESES INDIRECTES

170,59350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €284,26u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre
nominal 100 mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa

EN12D4F0 Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,08480/R 22,720000,840A012M000 =xOficial 1a muntadorh

16,40520/R 19,530000,840A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 35,49000 35,49000
Materials:

235,23000235,230001,000BN12D4F0 =xVàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre
nominal 100 mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa

u

Subtotal... 235,23000 235,23000

COST DIRECTE 270,72000

13,536005,00%DESPESES INDIRECTES

284,25600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,13u Telèfon analògic de sobretaula, homologat, amb so
regulable, capacitat per a funcionament en centraleta,
retrucada i connector tipus RJ11 de 6 contactes, col�locat

EP52U001 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,68000/R 22,720000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 5,68000 5,68000
Materials:
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32,5400032,540001,000BP52U001 =xTelèfon analògic de sobretaula, homologat, amb so

regulable, capacitat per a funcionament en centraleta,
retrucada i connector tipus RJ11 de 6 contactes

u

Subtotal... 32,54000 32,54000

COST DIRECTE 38,22000

1,911005,00%DESPESES INDIRECTES

40,13100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,67u Demolició embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de
maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

F21DQG02 Rend.: 1,000P- 85

 €141,79u Llum antivandàlic amb difusor anticontaminant de plàstic,
amb làmpada de vapor de mercuri de 80 W, simètric, amb
suport d'alumini, equip incorporat i acoblat al suport

FHNFU010 Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,95200/R 22,720000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

6,82500/R 19,500000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 14,77700 14,77700
Materials:

120,26000120,260001,000BHNFU010 =xLlum antivandàlic amb difusor de plàstic, amb làmpada de
vapor de mercuri de 80 W, simètric, amb suport d'alumini,
equip incorporat

u

Subtotal... 120,26000 120,26000

COST DIRECTE 135,03700

6,751855,00%DESPESES INDIRECTES

141,78885COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €250,95u Projector per a exteriors amb làmpades de vapor de mercuri
amb reflector de distribució semiextensiva, amb làmpada de
400 W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a
equip i acoblat a columna

FHQ23L61 Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,97376/R 22,720000,483A012H000 =xOficial 1a electricistah

9,41850/R 19,500000,483A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 20,39226 20,39226
Materials:

218,61000218,610001,000BHQ23L60 =xProjector per a exteriors amb reflector de distribució
semiextensiva, amb làmpada de vapor de mercuri de 400 W,
de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip

u

Subtotal... 218,61000 218,61000
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COST DIRECTE 239,00226

11,950115,00%DESPESES INDIRECTES

250,95237COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €162,24u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de
programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un
nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment,
connectat als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat

FJSA1021 Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,59200/R 21,990000,800A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 17,59200 17,59200
Materials:

136,92000136,920001,000BJSA1021 =xProgramador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de
programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un
nombre màxim de 2 estacions

u

Subtotal... 136,92000 136,92000

COST DIRECTE 154,51200

7,725605,00%DESPESES INDIRECTES

162,23760COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €980,00u Subministrament i col�locació d'equip del Parc de Salut, de
la casa Cityurban o similar, amb la base per empotrar
molles. Inclou els basaments, tots els accessoris i feines
necessàries per a una correcta col�locació, totalment
col�locat i acabat.

FQ001001 Rend.: 1,000P- 89

 €335,00u Columna anunciadora d'ús mixt: Publicitària o institucional a
la cúpula y de lliure comunicació en el seu cos central.
Columna anunciadora de uso mixto: Publicitaria o
institucional en la cúpula y de libre comunicación en su
cuerpo central.
Estructura interior en tubulars d'acer ensamblats mitjançant
quadernes de planxa de 3mm de gruix. Tot el material
galvanitzat. Cúpula superior en policarbonat compacte
transparent en cilindre i blanc opal en casquet esfèric.
Tapa prismàtica de tancament i base cilíndrica a joc en inox
AISI 316 brillant o en acer galvanitzat i pintat en polièster en
color RAL. Equip d'il luminació fluorescent de 4x60w per
connectar a xarxa pública d'enllumenat.
Instal lació: Mitjançant cargolat de la base espàrrecs M-20
prèviament embotits en dau de formigó.

FQ001002 Rend.: 1,000P- 90
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 €256,00u Aparcabicis de disposició recta sobre robustos pivots
tubulars. Les bicicletes s'introdueixen amb progressiu
ajustament entre dos cèrcols d'acollida.
Materials:
Pivots en tub d'acer diam. 100 x 2 mm amb placa
d'ancoratge de 10 mm de gruix.
Anelles d'estacionament en tub d'acer de diam. 20 x 1,5 mm,
cargolats sobre barra estructural quadrada de 60 x 60 x 4
mm.
Acabat: Galvanitzat i pintura oxirón negre o gris.
Fixació: cargolats al paviment mitjançant tacs expansius
M12x110.

FQ001003 Rend.: 1,000P- 91

 €203,04u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm
de llargària, amb 17 llistons de 4x4 cm, amb respatller de
fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa,
ancorat amb daus de formigó

FQ115TN2 Rend.: 1,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,05770/R 21,990000,230A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

19,49340/R 18,390001,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,55110 24,55110
Materials:

160,05000160,050001,000BQ115TN1 =xBanc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm
de llargària, amb 17 llistons de 4x4 cm, amb respatller de
fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa

u

8,7716273,157800,1199D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

m3

Subtotal... 168,82162 168,82162

COST DIRECTE 193,37272

9,668645,00%DESPESES INDIRECTES

203,04136COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €114,06u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa
pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

FQ213112 Rend.: 1,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,49750/R 21,990000,250A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,59750/R 18,390000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,09500 10,09500
Materials:

94,1900094,190001,000BQ213110 =xPaperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa
pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de forma
arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

u
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4,3455773,157800,0594D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,

amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

m3

Subtotal... 98,53557 98,53557

COST DIRECTE 108,63057

5,431535,00%DESPESES INDIRECTES

114,06210COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,80m Subministrament i col�locació de fusta tractada amb autoclau
per delimitar la zona d'hort urbà escolar. Inclou tots els
accessoris i feines necessàries per a una correcta
col�locació, totalment col�locat i acabat.

FQ219012 Rend.: 1,000P- 94

 €69,82m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals

FR3P2112 Rend.: 1,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,90600/R 19,530000,200A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 3,90600 3,90600
Maquinària:

4,11200/R 41,120000,100C1315010 =xRetroexcavadora petitah

Subtotal... 4,11200 4,11200
Materials:

58,4760053,160001,100BR3P2110 =xTerra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T,
subministrada a granel

m3

Subtotal... 58,47600 58,47600

COST DIRECTE 66,49400

3,324705,00%DESPESES INDIRECTES

69,81870COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €845,70u Passamur inclòs estanquitat muntatge i col�locacióG145001 Rend.: 1,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,59700/R 21,990000,300A0121000 =xOficial 1ah

18,83000/R 18,830001,000A0160000 =xPeóh

Subtotal... 25,42700 25,42700
Materials:

780,00000780,000001,000138AR029 =xPassamuru
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Subtotal... 780,00000 780,00000

COST DIRECTE 805,42700

40,271355,00%DESPESES INDIRECTES

845,69835COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,20m3 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.: 3,000P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,55267/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

1,83250/R 21,990000,250A0121000 =xOficial 1ah

12,68667/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,07184 16,07184
Maquinària:

24,22333/R 72,670001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

6,28333/R 18,850001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

h

1,11083/R 66,650000,050C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

1,71233/R 51,370000,100C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,31250/R 3,750000,250C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 33,64232 33,64232

COST DIRECTE 49,71416

2,485715,00%DESPESES INDIRECTES

52,19987COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,70m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U010 Rend.: 28,000P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16636/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

1,35929/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,52565 1,52565
Maquinària:

2,01536/R 56,430001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,67321/R 18,850001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

h

0,11902/R 66,650000,050C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,14646/R 41,010000,100C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
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Subtotal... 2,95405 2,95405

COST DIRECTE 4,47970

0,223995,00%DESPESES INDIRECTES

4,70369COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,75m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U040 Rend.: 21,000P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22181/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

0,90619/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,12800 1,12800
Maquinària:

2,68714/R 56,430001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,31738/R 66,650000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,39057/R 41,010000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 3,39509 3,39509

COST DIRECTE 4,52309

0,226155,00%DESPESES INDIRECTES

4,74924COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,80m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària de 20 cm

G219U105 Rend.: 12,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38817/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

1,83250/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 2,22067 2,22067
Maquinària:

1,39667/R 16,760001,000C110U075 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarh

Subtotal... 1,39667 1,39667

COST DIRECTE 3,61734

0,180875,00%DESPESES INDIRECTES

3,79821COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €0,78m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

G219U200 Rend.: 775,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,00902/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah

0,02837/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,04911/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,08650 0,08650
Maquinària:

0,13617/R 105,530001,000C110U085 =xFresadora de pavimenth

0,06911/R 53,560001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth

0,40010/R 77,520004,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,05303/R 41,100001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,65841 0,65841

COST DIRECTE 0,74491

0,037255,00%DESPESES INDIRECTES

0,78216COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,44u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal
vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

G21B3002 Rend.: 4,000P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16450/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

5,49750/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

9,51500/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,17700 16,17700
Maquinària:

4,71250/R 18,850001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

h

2,45250/R 39,240000,250C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

10,42750/R 41,710001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,93750/R 3,750001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 18,53000 18,53000

COST DIRECTE 34,70700

1,735355,00%DESPESES INDIRECTES

36,44235COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €13,91m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre
interior < 100 cm, sense recobriment de formigó, inclosa
solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G21DU010 Rend.: 20,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23290/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

0,91950/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,15240 1,15240
Maquinària:

5,64300/R 56,430002,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

2,35250/R 47,050001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

4,10100/R 41,010002,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 12,09650 12,09650

COST DIRECTE 13,24890

0,662455,00%DESPESES INDIRECTES

13,91135COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,85u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col�locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G21H0002 Rend.: 2,000P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,49350/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah

10,99500/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

19,03000/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 33,51850 33,51850
Maquinària:

5,64300/R 56,430000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

4,70500/R 47,050000,200C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

3,92400/R 39,240000,200C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

4,17100/R 41,710000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

5,06500/R 50,650000,200C1504U01 =xCamió cistella de 10 a 20 m d'alçàriah

1,87500/R 3,750001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 25,38300 25,38300

COST DIRECTE 58,90150

2,945085,00%DESPESES INDIRECTES

61,84658COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €44,70u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G21R0002 Rend.: 5,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93160/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

4,39800/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

7,35600/R 18,390002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,68560 12,68560
Maquinària:

9,41000/R 47,050001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

10,27400/R 51,370001,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

9,68800/R 48,440001,000C1503U20 =xCamió grua de 10 th

0,51000/R 2,550001,000C200U001 =xMotoserra per a la tala d'arbresh

Subtotal... 29,88200 29,88200

COST DIRECTE 42,56760

2,128385,00%DESPESES INDIRECTES

44,69598COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,00m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G221U112 Rend.: 170,000P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03425/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

0,11194/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,14619 0,14619
Maquinària:

0,21374/R 72,670000,500C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

0,86871/R 147,680001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

h

0,14067/R 119,570000,200C131U062 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)h

1,49029/R 84,450003,000C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h

Subtotal... 2,71341 2,71341

COST DIRECTE 2,85960

0,142985,00%DESPESES INDIRECTES

3,00258COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,36m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G226U030 Rend.: 171,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02697/R 23,290000,198A0112000 =xCap de collah

0,11207/R 19,030001,007A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,13904 0,13904
Maquinària:

0,41835/R 71,040001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,17137/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,40433/R 68,660001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,11582/R 40,010000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,10987 1,10987
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,05050 0,05050

COST DIRECTE 1,29941

0,064975,00%DESPESES INDIRECTES

1,36438COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,23m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G22DU010 Rend.: 800,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,00728/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

0,02379/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,03107 0,03107
Maquinària:

0,08331/R 66,650001,000C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,10253/R 41,010002,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 0,18584 0,18584

COST DIRECTE 0,21691

0,010855,00%DESPESES INDIRECTES

0,22776COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €9,29m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

G3Z1U010 Rend.: 50,000P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11645/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

0,43980/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,39060/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

0,73560/R 18,390002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,68245 1,68245
Materials:

7,1662568,250000,105B060U110 =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... 7,16625 7,16625

COST DIRECTE 8,84870

0,442445,00%DESPESES INDIRECTES

9,29114COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €195,13m3 Formació d'escala de formigó HA-25/P/20 /IIa N/mm2, amb
tamany màxim de l'àrid de 20 mm., Elaborat en obra, en
lloses inclinades, vibrat i col.locat segons EHE, encofrat i
desencofrat, neteja de paraments v istos, totalment acabat .

G45E001 Rend.: 1,000P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

43,98000/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

75,32000/R 18,830004,000A0160000 =xPeóh

Subtotal... 119,30000 119,30000
Materials:

66,5400066,540001,000B065960C =xFormigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 66,54000 66,54000

COST DIRECTE 185,84000

9,292005,00%DESPESES INDIRECTES

195,13200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €291,71m2 Formació de mènsulaG45E002 Rend.: 1,000P- 111

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,51340/R 21,990000,660A0121000 =xOficial 1ah

62,70390/R 18,830003,330A0160000 =xPeóh
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Subtotal... 77,21730 77,21730
Materials:

133,6054067,820001,970B065710B =xFormigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

67,000000,67000100,000B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

Subtotal... 200,60540 200,60540

COST DIRECTE 277,82270

13,891145,00%DESPESES INDIRECTES

291,71384COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,44m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació,
vibrat i curat

G450U060 Rend.: 25,000P- 112

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93160/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

2,63880/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah

1,56240/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth

1,47120/R 18,390002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,60400 6,60400
Maquinària:

0,37440/R 1,950004,800C1700006 =xVibrador intern de formigóh

4,85136/R 101,070001,200C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,32880/R 6,850001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

0,82944/R 17,280001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 6,38400 6,38400
Materials:

83,6220079,640001,050B060U440 =xFormigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 83,62200 83,62200

COST DIRECTE 96,61000

4,830505,00%DESPESES INDIRECTES

101,44050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,43m2 Forjat compost de llosa alveolar de formigó pretensat, de
20cm de cantell i 1.2 m d'ample, capa de compressió de
formigó HA-25/P/20/IIa, amb tamany màxim de l'àrid de
20mm, elaborat en central, amb pp/ de cèrcols i armadura
de repartiment (2.6Kg/m2), totalment acabada

G450UT35 Rend.: 1,000P- 113

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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18,39000/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,39000 18,39000
Materials:

7,670007,670001,000E45PG225 =xPlaca alveolar de 20 cm del cantell i 1.2 d'amplem2

Subtotal... 7,67000 7,67000
Partides d'obra:

53,6790689,465100,600E45C18G3 =xFormigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

m3

2,572910,989582,600G4B0U020 =xAcer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col�locat

kg

Subtotal... 56,25197 56,25197

COST DIRECTE 82,31197

4,115605,00%DESPESES INDIRECTES

86,42757COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,04kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col�locat

G4B0U020 Rend.: 390,000P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01451/R 23,290000,243A0112000 =xCap de collah

0,15072/R 21,990002,673A0121000 =xOficial 1ah

0,13386/R 19,530002,673A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 0,29909 0,29909
Maquinària:

0,02021/R 41,710000,189C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,00384/R 2,220000,675C200U002 =xMàquina per a doblegar rodó d'acerh

0,00414/R 2,390000,675C200U003 =xCisalla elèctricah

Subtotal... 0,02819 0,02819
Materials:

0,011301,130000,010B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg

0,651000,620001,050B0B2U002 =xAcer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

Subtotal... 0,66230 0,66230

COST DIRECTE 0,98958

0,049485,00%DESPESES INDIRECTES

1,03906COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,48m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vistG4D0U015 Rend.: 8,500P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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2,74000/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

10,34824/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

6,89294/R 19,530003,000A013U001 =xAjudanth

6,49059/R 18,390003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 26,47177 26,47177
Maquinària:

1,28424/R 54,580000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,80588/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 2,09012 2,09012
Materials:

1,290000,430003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,6192020,640000,030B0D629AU =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu

3,540003,540001,000B0D7UC11 =xAmortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos

m2

0,170252,270000,075B0DZA000 =xDesencofrantl

0,560001,400000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 6,17945 6,17945

COST DIRECTE 34,74134

1,737075,00%DESPESES INDIRECTES

36,47841COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,64m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa
la preparació de la base

G4DEU010 Rend.: 67,000P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,34831/R 23,290001,002A0112000 =xCap de collah

1,31349/R 21,990004,002A0121000 =xOficial 1ah

0,87448/R 19,530003,000A013U001 =xAjudanth

0,56749/R 19,030001,998A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,10377 3,10377
Maquinària:

0,07767/R 41,300000,126C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,40568/R 54,580000,498C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 0,48335 0,48335
Materials:

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
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COST DIRECTE 11,08600

0,554305,00%DESPESES INDIRECTES

11,64030COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,57m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

G781U010 Rend.: 25,000P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18632/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

1,52240/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,70872 1,70872
Materials:

0,738000,410001,800B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg

Subtotal... 0,73800 0,73800

COST DIRECTE 2,44672

0,122345,00%DESPESES INDIRECTES

2,56906COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,76m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de
240 mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments,
angles, unions i perdues per retalls, col�locat a l'interior

G7J1U003 Rend.: 13,000P- 118

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35831/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

1,69154/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,50231/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 3,55216 3,55216
Materials:

8,599508,190001,050B7J1U003 =xPerfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària, per
a junt de dilatació interior

m

Subtotal... 8,59950 8,59950

COST DIRECTE 12,15166

0,607585,00%DESPESES INDIRECTES

12,75924COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,27m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima plana, de
250 mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments,
angles, unions i perdues per retalls, col�locat a l'interior

G7J1U015 Rend.: 11,000P- 119

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

0,42345/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

1,99909/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,77545/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 4,19799 4,19799
Materials:

11,2980010,760001,050B7J1U015 =xPerfil elastomèric d'ànima plana de 250 mm d'amplada, per
a junt de dilatació intern

m

Subtotal... 11,29800 11,29800

COST DIRECTE 15,49599

0,774805,00%DESPESES INDIRECTES

16,27079COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,99m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 

G921U020 Rend.: 140,000P- 120

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08318/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

0,13593/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,21911 0,21911
Maquinària:

0,42286/R 59,200001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,44171/R 61,840001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

0,16425/R 45,990000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 1,02882 1,02882
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

18,6960015,580001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3

Subtotal... 18,74650 18,74650

COST DIRECTE 19,99443

0,999725,00%DESPESES INDIRECTES

20,99415COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,57m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric

G922U010 Rend.: 140,000P- 121

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08318/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

0,13593/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,21911 0,21911
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Maquinària:

0,42286/R 59,200001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,44171/R 61,840001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

0,16425/R 45,990000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 1,02882 1,02882
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

15,4320012,860001,200B032U010 =xSauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport
a l'obra

m3

Subtotal... 15,48250 15,48250

COST DIRECTE 16,73043

0,836525,00%DESPESES INDIRECTES

17,56695COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,32m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col�locada

G974U012 Rend.: 66,000P- 122

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35288/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

1,33273/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

1,67182/R 18,390006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,35743 3,35743
Maquinària:

0,28159/R 41,300000,450C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,35025/R 51,370000,450C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,15799/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,78983 0,78983
Materials:

0,0805680,560000,001B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t

4,0950068,250000,060B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,4445088,900000,005B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

0,430000,430001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,022702,270000,010B0DZA000 =xDesencofrantl

0,070001,400000,050B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

3,391503,230001,050B974U012 =xRigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix

m

Subtotal... 8,53426 8,53426
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COST DIRECTE 12,68152

0,634085,00%DESPESES INDIRECTES

13,31560COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €159,43m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat

G981U006 Rend.: 5,150P- 123

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,52233/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

17,07961/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

21,42524/R 18,390006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 43,02718 43,02718
Maquinària:

2,80680/R 41,300000,350C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

2,66680/R 39,240000,350C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

Subtotal... 5,47360 5,47360
Materials:

15,6292568,250000,229B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

3,2004088,900000,036B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

84,5100084,510001,000B981U006 =xPedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares
vistes flamejades

m

Subtotal... 103,33965 103,33965

COST DIRECTE 151,84043

7,592025,00%DESPESES INDIRECTES

159,43245COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €289,80u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model
120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat

G981U026 Rend.: 4,300P- 124

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,41628/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

20,45581/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

25,66047/R 18,390006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 51,53256 51,53256
Maquinària:
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5,28256/R 41,300000,550C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

5,01907/R 39,240000,550C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

Subtotal... 10,30163 10,30163
Materials:

19,3830068,250000,284B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

2,6670088,900000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

192,1200096,060002,000B981U026 =xPedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28 cm,
amb cares vistes flamejades

u

Subtotal... 214,17000 214,17000

COST DIRECTE 276,00419

13,800215,00%DESPESES INDIRECTES

289,80440COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,31m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm col�locat
a truc de maceta amb morter, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients.

G9E1U020 Rend.: 23,000P- 125

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,01261/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

3,82435/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

5,59696/R 18,390007,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,43392 10,43392
Maquinària:

0,89783/R 41,300000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,27957/R 12,860000,500C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,90674/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,08414 2,08414
Materials:

0,1611280,560000,002B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t

6,8250068,250000,100B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

2,6670088,900000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

5,743505,470001,050B9E1U002 =xRajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cmm2

Subtotal... 15,39662 15,39662

COST DIRECTE 27,91468

1,395735,00%DESPESES INDIRECTES

29,31041COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €49,63m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de
gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix,
llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

G9F1U010 Rend.: 10,000P- 126

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,32900/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

8,79600/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

12,87300/R 18,390007,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 23,99800 23,99800
Maquinària:

1,03250/R 41,300000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,32150/R 12,860000,250C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,90600/R 9,060001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

1,25130/R 41,710000,300C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 3,51130 3,51130
Materials:

0,0946023,650000,004B031U100 =xSorra de pedrera de 0 a 3 mmm3

6,8250068,250000,100B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

2,6670088,900000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

10,169409,970001,020B9F1UC10 =xLlambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

m2

Subtotal... 19,75600 19,75600

COST DIRECTE 47,26530

2,363275,00%DESPESES INDIRECTES

49,62856COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,30m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova,
de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc
i totes les feines adients

G9GA0004 Rend.: 6,000P- 127

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,97042/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

7,33000/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

6,34333/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 14,64375 14,64375
Maquinària:

0,68333/R 4,100001,000C2005U00 =xRegle vibratori per a formigonat de soleresh

Subtotal... 0,68333 0,68333
Materials:
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76,4820072,840001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20

mm, inclòs transport a l'obra
m3

0,302501,210000,250B0A3UC10 =xClau acerkg

2,150000,430005,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

1,260001,260001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

Subtotal... 80,19450 80,19450

COST DIRECTE 95,52158

4,776085,00%DESPESES INDIRECTES

100,29766COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,48t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

G9H1U020 Rend.: 122,000P- 128

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19090/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,36049/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,62393/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,17532 1,17532
Maquinària:

4,44787/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,47484/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,54246/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,57393/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 6,03910 6,03910
Materials:

24,6700024,670001,000B9H1U020 =xMescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 24,67000 24,67000

COST DIRECTE 31,88442

1,594225,00%DESPESES INDIRECTES

33,47864COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,43t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

G9H1U120 Rend.: 122,000P- 129

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19090/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,36049/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,62393/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,17532 1,17532
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Maquinària:

4,44787/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,47484/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,54246/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,57393/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 6,03910 6,03910
Materials:

24,6200024,620001,000B9H1U120 =xMescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 24,62000 24,62000

COST DIRECTE 31,83442

1,591725,00%DESPESES INDIRECTES

33,42614COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,84m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb
una dotació de 70 kg/m2

G9H3U270 Rend.: 1.450,000P- 130

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01606/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,03033/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,05250/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,09889 0,09889
Maquinària:

0,37423/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,03995/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,04564/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,04829/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 0,50811 0,50811
Materials:

2,0958029,940000,070B9H3U004 =xMescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 2,09580 2,09580

COST DIRECTE 2,70280

0,135145,00%DESPESES INDIRECTES

2,83794COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €397,68t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9HA0010 Rend.: 1,000P- 131

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

378,74000378,740001,000B055U001 =xBetum asfàltic tipus B-60/70t
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Subtotal... 378,74000 378,74000

COST DIRECTE 378,74000

18,937005,00%DESPESES INDIRECTES

397,67700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €605,80t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb
elastòmers, per a mescles bituminoses

G9HA0020 Rend.: 1,000P- 132

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

576,95000576,950001,000B055U010 =xBetum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmerst

Subtotal... 576,95000 576,95000

COST DIRECTE 576,95000

28,847505,00%DESPESES INDIRECTES

605,79750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,44m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per
a microaglomerat sobre ferm nou

G9J1U030 Rend.: 700,000P- 133

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03141/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,02719/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,05860 0,05860
Maquinària:

0,04386/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

0,05871/R 41,100001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,10257 0,10257
Materials:

0,255000,510000,500B055U030 =xEmulsió bituminosa catiònica al 65% de betum, tipus
ECR-2-m

kg

Subtotal... 0,25500 0,25500

COST DIRECTE 0,41617

0,020815,00%DESPESES INDIRECTES

0,43698COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,39m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-1d sobre ferm nou

G9J1U320 Rend.: 700,000P- 134

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03141/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
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0,02719/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,05860 0,05860
Maquinària:

0,04386/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

0,05871/R 41,100001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,10257 0,10257
Materials:

0,210000,350000,600B055U320 =xEmulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ECR-1d

kg

Subtotal... 0,21000 0,21000

COST DIRECTE 0,37117

0,018565,00%DESPESES INDIRECTES

0,38973COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,67u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, col�locat, segons plànols

GDDZU100 Rend.: 15,000P- 135

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23290/R 23,290000,150A0112000 =xCap de collah

1,46747/R 21,990001,001A0121000 =xOficial 1ah

1,26994/R 19,030001,001A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,97031 2,97031
Materials:

0,2699789,990000,003B071UC01 =xMorter M-80m3

5,970005,970001,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

Subtotal... 6,23997 6,23997

COST DIRECTE 9,21028

0,460515,00%DESPESES INDIRECTES

9,67079COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €948,00u Troneta de comptatge i connexió de de xarxa de reg,
formada per troneta de 0,70x0,45x0,50m de mides interiors,
amb marc i tapa rectangular de xapa reforçada d'acer
galvanitzat, amb la inscripció 'Xarxa de Reg', equipada amb
una vàlvula de comporta manual muntada entre brides, tipus
Euro-20 o equivalent, de diàmetre nominal 80 mm, de 16 bar
de PN, un comptador diàmetre 40 mm multiraig tipus
Companyia d'Aigües de VNiG, vàlvula antiretorn, tot inclòs
totalment acabat i en funcionament, d'acord amb les
indicacions de la Companyia d'Aigües i la D.O.

GJM4B3D5 Rend.: 1,000P- 136
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 €26,70u Difusor emergent model 1804 PC-SAM de la marca
Rain-Bird, amb alçaria d'elevacio de 10,0 cm, d'un radi
d'accio entre 0,60 i 5,5 m, de cercle complet o sectorial, amb
connexio roscada femella de 1/2'', amb tobera incorporada a
90°, 180° i 360°, amb valvula-filtre antidrenatge, amb
velocitat de gir regulable i memoria del sector. Inclou tots els
elements necessaris per la seva correcta instal.lació. 

GJMUU016 Rend.: 1,000P- 137

 €149,97u Transplantament d'arbrat de 2ª categoria inclós transport i
nova plantació a viver

GR5N003 Rend.: 1,000P- 138

 €26,10u Manteniment d'arbrat transplantable durant 1 anyGR5N005 Rend.: 1,000P- 139
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Annex 15: Pressupost per al coneixement de l’Administració 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE        1.943.044,86 € 

SEGURETAT I SALUT                  80.502,59 € 

CONTROL DE QUALITAT                 53.621,93 € 

SERVEIS AFECTATS                     0,00 € 

EXPROPIACIONS                      0,00 € 

 

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ  2.077.169,38 € 

 

El present pressupost per a coneixement de l'administració ascendeix a la quantitat de 
DOS MILIONS SETANTA-SET MIL CENT SEIXANTA-NOU EUROS I TRENTA-VUIT 
CÈNTIMS (2.077.169,38 €) 

  

 

Barcelona, Octubre de 2010 

 

 

 

 

L'Autora del Projecte 

Ester Raventós Vilalta 
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Annex 16: Pla de control de qualitat 
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Memòria 

Aquest annex inclou l’enumeració dels diferents assaigs previstos per als materials 
més importants que constitueixen aquesta obra projectada. 

El Contractista, abans de l’inici dels treballs projectats, proposarà per a la seva 
aprovació per la Direcció d’Obra un programa de control del tractament basant-se en 
els criteris establerts en aquest annex. Totes les despeses originades per les proves i 
assaigs dels materials o elements que intervinguin en l’execució de les obres seran per 
compte del Contractista, fins la quantitat màxima establerta en el contracte. 

La Direcció d’Obra podrà ordenar en qualsevol moment la realització de les 
comprovacions i assaigs que cregui adients, havent el Contractista d’oferir-li 
assistència humana i material necessari per tal. El retard en l’execució de les obres 
com a conseqüència de la manca de disponibilitat dels resultats del control de qualitat 
serà de risc exclusiu del Contractista i en cap cas imputable a la Direcció d’Obra, que 
podrà ordenar la paralització de tots o part dels treballs si considera que la seva 
realització pugui comprometre la qualitat de l’obra en curs. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o 
qualitat, segons els mètodes o materials de treball utilitzats, la Direcció d’Obra 
apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en funció d’això disposarà: 

• Les mesures a adoptar per procedir a la rectificació de les obres corregibles, 
dins del termini que s’assenyali. 

• Les obres incorregibles, on la desviació de les característiques obtingudes i les 
especificades no comprometin la funcionalitat ni la capacitat de servei d’obra, 
seran tractades a elecció de la Direcció d’Obra com a incorregibles o 
acceptades previ acord amb el Contractista amb una penalització econòmica. 

• Les obres incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i/o 
capacitat de servei seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del 
Contractista, dins del termini que s’assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d’abonament fins trobar-se en els condicions 
especificades i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, la propietat podrà 
encarregar el seu arranjament a tercers per compte del Contractista. 

Tots els assaigs i reconeixements que es verifiquin durant l’execució dels treballs no 
tenen altre caràcter que el de simple antecedent per la recepció de l’obra. D’acord amb 
això, l’admissió de qualsevol altre material o equip abans de la Recepció no eximeix 
les obligacions de reparació i o reposició que el Contractista contrau si les obres o 
instal·lacions resultessin inacceptables, parcial o totalment, a l’Acta de reconeixement 
final i en les proves de recepció. 



 

 

 

                       PRESSUPOST 
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PRESSUPOST  PLA DE CONTROL DE QUALITATOBRA 01
MOVIMENT DE TERRES I EXCAVACIONSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017
e1

1 J03DR10

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT 1042 J03D2202

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT
105 i UNE 103-104 o NLT 106

3 J03D4204

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 1074 J03D7207

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 1085 J03D8208

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-502

6 J03D9209

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-204

7 J03DK20H

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

PRESSUPOST  PLA DE CONTROL DE QUALITATOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTOL 02
COBERTA I FORJATSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE
83-304-84 i UNE 83-313-90

1 J0607708

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
36-068

2 J0B21103

AMIDAMENT DIRECTE 41,000

Euro
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U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 7-474-92 (1) i UNE 7-474-92 (1) erratum

3 J0B25101

AMIDAMENT DIRECTE 41,000

U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-0684 J0B28103

AMIDAMENT DIRECTE 41,000

PRESSUPOST  PLA DE CONTROL DE QUALITATOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTOL 02
LLOSA DE FONAMENTACIÓTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 7-474-92 (1) i UNE 7-474-92 (1) erratum

1 J0B25101

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
36-068

2 J0B21103

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-0683 J0B28103

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE
83-304-84 i UNE 83-313-90

4 J0607708

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

PRESSUPOST  PLA DE CONTROL DE QUALITATOBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTOL 02
PILARS I MURSTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE
83-304-84 i UNE 83-313-90

1 J0607708

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
36-068

2 J0B21103

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 7-474-92 (1) i UNE 7-474-92 (1) erratum

3 J0B25101

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-0684 J0B28103

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PLA DE CONTROL DE QUALITATOBRA 01
URBANITZACIÓCAPÍTOL 03
PAVIMENTACIÓTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent, segons la norma UNE 933 (1) 1 J0304M03

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses, morters i
formigons segons la norma UNE_EN 933-3 

2 J030KB0L

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE 1461303 J030TL0W

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE_EN 933-24 J03D2402

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de rigoles de morter de ciment o llambordí de
formigó, segons la norma UNE 127015

5 J9C14F28

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT
168-90

6 J9H1520K

AMIDAMENT DIRECTE 34,000

U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de rigoles de morter de ciment o llambordí de formigó,
segons la norma UNE 127015

7 J9C12G28

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE_EN 933-88 J03D6206

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 181349 J03DS10R

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-502

10 J03DA209

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la
norma UNE_EN 1097-2-99

11 J03DF30E

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE_EN
933-5

12 J03DG30F

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-204

13 J03DK20H

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017
e1

14 J03DR10

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 15 J03DP10M

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

U Determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI), amb un mínim de 1 determinació per Hm, segons la norma NLT
330

16 J9V1M30S

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE_EN 1097-517 J03DB20A

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-104 o NLT 10618 J03D5205

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE_EN 1744-1 

19 J030A10A

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT
105 i UNE 103-104 o NLT 106

20 J03D4204

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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U Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 12421 J0553102

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la
norma NLT 125 

22 J0554103

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra
de material bituminós, segons la norma NLT-125 

23 J0554133

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 12224 J0556105

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 25 J0559108

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT-126/84

26 J0559138

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 164-90 27 J9H1210F

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 10828 J03D8208

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la norma NLT 335-8729 J9V1310L

AMIDAMENT DIRECTE 76,000

U Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT 124

30 J055H102

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent31 J9H1B400

AMIDAMENT DIRECTE 91,000

U Assaig càntabre de determinació de la pèrdua per desgast, per via seca, d'un paviment drenant, segons la norma
NLT-352

32 J9H1C40S

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:16/10/10 6Data:

U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 12333 J0552201

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum modificat, segons la norma NLT-32934 J056F80F

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de l'estabilitat d'emmagatzematze d'una mostra de betum asfàltic, segons normes NLT-328 35 J056E20E

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material bituminós en pel.lícula fina, segons la norma NLT
185

36 J0561111

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 18337 J055X10X

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 18238 J055D10D

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 18139 J055A209

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 165-9040 J9H1310G

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

U Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-241 J056C20D

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT 131

42 J055R10Q

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa
compactada, segons la norma NLT 162-84

43 J9H1630D

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159 i NLT 168

44 J9H1410A

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 13845 J0563304

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:16/10/10 7Data:

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 14246 J0565306

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 13947 J055G30G

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 19448 J055F30F

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 13749 J055230B

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PLA DE CONTROL DE QUALITATOBRA 01
URBANITZACIÓCAPÍTOL 03
MOBILIARI URBÀTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Determinació de la massa i el gruix de recobriment galvanitzat o de pintura en elements superficials, segons la norma
UNE_EN 10142

1 J89X5403

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

PRESSUPOST  PLA DE CONTROL DE QUALITATOBRA 01
URBANITZACIÓCAPÍTOL 03
JARDINERIATITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Amidament del contingut de llavors, aigua, abono i components a la hidrosembra, especies herbàcies i especies
arbustives

1 JR471100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Identificació de llavors de la hidrosembra i comprovació dels percentatges formulats i especie dominant2 JR472100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PLA DE CONTROL DE QUALITATOBRA 01
URBANITZACIÓCAPÍTOL 03
ENLLUMENATTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal�lacions elèctriques, segons
indicacions del plec de control.

1 JZ11U040

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro



 

 

 

QUADRE DE PREUS Nº1 



Pla de control de Qualitat

Pàg.:Data: 16/10/2010QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9,24UJ03DR10 Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons
la norma ASTM D 3017 e1

P- 1

(NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €20,38UJ0304M03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent, segons la norma UNE
933 (1) 

P- 2

(VINT EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €44,74UJ030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de granulat per a elaborar morters
i formigons, segons la norma UNE_EN 1744-1 

P- 3

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €26,42UJ030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar mescles
bituminoses, morters i formigons segons la norma UNE_EN 933-3 

P- 4

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €14,82UJ030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE 146130P- 5
(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

 €20,26UJ03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104

P- 6

(VINT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €20,26UJ03D2402 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE_EN 933-2P- 7
(VINT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €24,45UJ03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

P- 8

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €24,45UJ03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-104 o NLT 106P- 9
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €9,17UJ03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE_EN 933-8P- 10
(NOU EUROS AMB DISSET CENTIMS)

 €32,44UJ03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107

P- 11

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €43,68UJ03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108

P- 12

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €83,56UJ03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502

P- 13

(VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €81,87UJ03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502

P- 14

(VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €3,06UJ03DB20A Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE_EN 1097-5

P- 15

(TRES EUROS AMB SIS CENTIMS)

 €57,30UJ03DF30E Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de
sòl granular, segons la norma UNE_EN 1097-2-99

P- 16

(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €23,14UJ03DG30F Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE_EN 933-5

P- 17

(VINT-I-TRES EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
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Pàg.:Data: 16/10/2010QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €26,08UJ03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204

P- 18

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €5,05UJ03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 P- 19
(CINC EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €84,61UJ03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134P- 20
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €54,54UJ0552201 Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 123P- 21
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €31,51UJ055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137P- 22
(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

 €37,98UJ0553102 Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124P- 23
(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €36,87UJ0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 125 

P- 24

(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €36,87UJ0554133 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125 

P- 25

(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €36,30UJ0556105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 122P- 26
(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €59,58UJ0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 P- 27
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €59,58UJ0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84

P- 28

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €48,20UJ055A209 Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 181P- 29
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €87,10UJ055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT 182

P- 30

(VUITANTA-SET EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €28,79UJ055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 194

P- 31

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €63,75UJ055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139

P- 32

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €63,75UJ055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124

P- 33

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €70,87UJ055R10Q Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 131

P- 34

(SETANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €90,86UJ055X10X Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una mostra de material bituminós, segons la
norma NLT 183

P- 35

(NORANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
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Pàg.:Data: 16/10/2010QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €48,31UJ0561111 Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material bituminós en pel.lícula fina,
segons la norma NLT 185

P- 36

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €42,14UJ0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
138

P- 37

(QUARANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €30,90UJ0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142P- 38
(TRENTA EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €295,81UJ056C20D Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE_EN
12606-1 i 12606-2

P- 39

(DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

 €88,02UJ056E20E Determinació de l'estabilitat d'emmagatzematze d'una mostra de betum asfàltic, segons normes
NLT-328 

P- 40

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €101,70UJ056F80F Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum modificat, segons la norma
NLT-329

P- 41

(CENT UN EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €76,35UJ0607708 Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE
83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84 i UNE 83-313-90

P- 42

(SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €19,48UJ0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE 36-068

P- 43

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €28,73UJ0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 7-474-92
(1) i UNE 7-474-92 (1) erratum

P- 44

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €10,75UJ0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-068

P- 45

(DEU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €4,55UJ89X5403 Determinació de la massa i el gruix de recobriment galvanitzat o de pintura en elements
superficials, segons la norma UNE_EN 10142

P- 46

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €90,64UJ9C12G28 Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de rigoles de morter de ciment o
llambordí de formigó, segons la norma UNE 127015

P- 47

(NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €46,88UJ9C14F28 Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de rigoles de morter de
ciment o llambordí de formigó, segons la norma UNE 127015

P- 48

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €30,18UJ9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT
164-90 

P- 49

(TRENTA EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €33,54UJ9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
NLT 165-90

P- 50

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €116,88UJ9H1410A Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, estabilitat i fluència
(assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159 i NLT 168

P- 51

(CENT SETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €48,92UJ9H1520K Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa,
segons la norma NLT 168-90

P- 52

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €200,83UJ9H1630D Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig d'immersió-compressió) d'una
mescla bituminosa compactada, segons la norma NLT 162-84

P- 53

(DOS-CENTS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €14,74UJ9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calentP- 54
(CATORZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €208,94UJ9H1C40S Assaig càntabre de determinació de la pèrdua per desgast, per via seca, d'un paviment drenant,
segons la norma NLT-352

P- 55

(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €22,97UJ9V1310L Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la norma
NLT 335-87

P- 56

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €395,20UJ9V1M30S Determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI), amb un mínim de 1 determinació per Hm,
segons la norma NLT 330

P- 57

(TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €115,14UJR471100 Amidament del contingut de llavors, aigua, abono i components a la hidrosembra, especies
herbàcies i especies arbustives

P- 58

(CENT QUINZE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €148,57UJR472100 Identificació de llavors de la hidrosembra i comprovació dels percentatges formulats i especie
dominant

P- 59

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €369,48UJZ11U040 Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal�lacions
elèctriques, segons indicacions del plec de control.

P- 60

(TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)



 

 

 

QUADRE  DE PREUS Nº2 
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.:Data: 16/10/2010 1

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

UJ03DR10 Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1

P- 1  €9,24

Sense descomposició 9,24 €

UJ0304M03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent,
segons la norma UNE 933 (1) 

P- 2  €20,38

Sense descomposició 20,38 €

UJ030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de granulat
per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE_EN 1744-1 

P- 3  €44,74

Sense descomposició 44,74 €

UJ030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a
elaborar mescles bituminoses, morters i formigons segons la norma UNE_EN
933-3 

P- 4  €26,42

Sense descomposició 26,42 €

UJ030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la
norma UNE 146130

P- 5  €14,82

Sense descomposició 14,82 €

UJ03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-101 o NLT 104

P- 6  €20,26

Sense descomposició 20,26 €

UJ03D2402 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma
UNE_EN 933-2

P- 7  €20,26

Sense descomposició 20,26 €

UJ03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

P- 8  €24,45

Sense descomposició 24,45 €

UJ03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-104 o NLT 106

P- 9  €24,45

Sense descomposició 24,45 €

UJ03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE_EN 933-8

P- 10  €9,17

Sense descomposició 9,17 €

UJ03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-500 o NLT 107

P- 11  €32,44

Sense descomposició 32,44 €

UJ03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-501 o NLT 108

P- 12  €43,68

Sense descomposició 43,68 €

UJ03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor
normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502

P- 13  €83,56

Sense descomposició 83,56 €

UJ03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor
modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502

P- 14  €81,87

Sense descomposició 81,87 €
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UJ03DB20A Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE_EN 1097-5

P- 15  €3,06

Sense descomposició 3,06 €

UJ03DF30E Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los
Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE_EN 1097-2-99

P- 16  €57,30

Sense descomposició 57,30 €

UJ03DG30F Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra
de sòl granular, segons la norma UNE_EN 933-5

P- 17  €23,14

Sense descomposició 23,14 €

UJ03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat
de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204

P- 18  €26,08

Sense descomposició 26,08 €

UJ03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 P- 19  €5,05

Sense descomposició 5,05 €

UJ03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons
la norma DIN 18134

P- 20  €84,61

Sense descomposició 84,61 €

UJ0552201 Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma NLT 123

P- 21  €54,54

Sense descomposició 54,54 €

UJ055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 137

P- 22  €31,51

Sense descomposició 31,51 €

UJ0553102 Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la
norma NLT 124

P- 23  €37,98

Sense descomposició 37,98 €

UJ0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 125 

P- 24  €36,87

Sense descomposició 36,87 €

UJ0554133 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre
el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT-125 

P- 25  €36,87

Sense descomposició 36,87 €

UJ0556105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 122

P- 26  €36,30

Sense descomposició 36,30 €

UJ0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la
norma NLT 126 

P- 27  €59,58

Sense descomposició 59,58 €

UJ0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT-126/84

P- 28  €59,58

Sense descomposició 59,58 €
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UJ055A209 Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons
la norma NLT 181

P- 29  €48,20

Sense descomposició 48,20 €

UJ055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 182

P- 30  €87,10

Sense descomposició 87,10 €

UJ055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 194

P- 31  €28,79

Sense descomposició 28,79 €

UJ055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 139

P- 32  €63,75

Sense descomposició 63,75 €

UJ055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra
de material bituminós, segons la norma NLT 124

P- 33  €63,75

Sense descomposició 63,75 €

UJ055R10Q Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 131

P- 34  €70,87

Sense descomposició 70,87 €

UJ055X10X Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 183

P- 35  €90,86

Sense descomposició 90,86 €

UJ0561111 Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material
bituminós en pel.lícula fina, segons la norma NLT 185

P- 36  €48,31

Sense descomposició 48,31 €

UJ0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 138

P- 37  €42,14

Sense descomposició 42,14 €

UJ0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma
NLT 142

P- 38  €30,90

Sense descomposició 30,90 €

UJ056C20D Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum asfàltic,
segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2

P- 39  €295,81

Sense descomposició 295,81 €

UJ056E20E Determinació de l'estabilitat d'emmagatzematze d'una mostra de betum
asfàltic, segons normes NLT-328 

P- 40  €88,02

Sense descomposició 88,02 €

UJ056F80F Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum modificat,
segons la norma NLT-329

P- 41  €101,70

Sense descomposició 101,70 €

UJ0607708 Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE
83-303-84, UNE 83-304-84 i UNE 83-313-90

P- 42  €76,35

Sense descomposició 76,35 €
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UJ0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE 36-068

P- 43  €19,48

Sense descomposició 19,48 €

UJ0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE 7-474-92 (1) i UNE 7-474-92 (1)
erratum

P- 44  €28,73

Sense descomposició 28,73 €

UJ0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE 36-068

P- 45  €10,75

Sense descomposició 10,75 €

UJ89X5403 Determinació de la massa i el gruix de recobriment galvanitzat o de pintura
en elements superficials, segons la norma UNE_EN 10142

P- 46  €4,55

Sense descomposició 4,55 €

UJ9C12G28 Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de rigoles
de morter de ciment o llambordí de formigó, segons la norma UNE 127015

P- 47  €90,64

Sense descomposició 90,64 €

UJ9C14F28 Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de
rigoles de morter de ciment o llambordí de formigó, segons la norma UNE
127015

P- 48  €46,88

Sense descomposició 46,88 €

UJ9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa,
segons la norma NLT 164-90 

P- 49  €30,18

Sense descomposició 30,18 €

UJ9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 165-90

P- 50  €33,54

Sense descomposició 33,54 €

UJ9H1410A Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat,
estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa,
segons la norma NLT 159 i NLT 168

P- 51  €116,88

Sense descomposició 116,88 €

UJ9H1520K Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni
de mescla bituminosa, segons la norma NLT 168-90

P- 52  €48,92

Sense descomposició 48,92 €

UJ9H1630D Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada, segons la
norma NLT 162-84

P- 53  €200,83

Sense descomposició 200,83 €

UJ9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses
en calent

P- 54  €14,74

Sense descomposició 14,74 €

UJ9H1C40S Assaig càntabre de determinació de la pèrdua per desgast, per via seca, d'un
paviment drenant,  segons la norma NLT-352

P- 55  €208,94

Sense descomposició 208,94 €
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UJ9V1310L Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment,
segons la norma NLT 335-87

P- 56  €22,97

Sense descomposició 22,97 €

UJ9V1M30S Determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI), amb un mínim de 1
determinació per Hm, segons la norma NLT 330

P- 57  €395,20

Sense descomposició 395,20 €

UJR471100 Amidament del contingut de llavors, aigua, abono i components a la
hidrosembra, especies herbàcies i especies arbustives

P- 58  €115,14

Sense descomposició 115,14 €

UJR472100 Identificació de llavors de la hidrosembra i comprovació dels percentatges
formulats i especie dominant

P- 59  €148,57

Sense descomposició 148,57 €

UJZ11U040 Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final
de les instal�lacions elèctriques, segons indicacions del plec de control.

P- 60  €369,48

Sense descomposició 369,48 €
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OBRA PRESSUPOST  PLA DE CONTROL DE QUALITAT01

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES I EXCAVACIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03DR10 U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1
(P - 1)

100,0009,24 924,00

2 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 6)

7,00020,26 141,82

3 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 8)

7,00024,45 171,15

4 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 11)

7,00032,44 227,08

5 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 12)

18,00043,68 786,24

6 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 13)

7,00083,56 584,92

7 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-204 (P - 18)

7,00026,08 182,56

CAPÍTOLTOTAL 01.01 3.017,77

OBRA PRESSUPOST  PLA DE CONTROL DE QUALITAT01

CAPÍTOL ESTRUCTURA02

TITOL 3 COBERTA I FORJATS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0607708 U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE
83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84
i UNE 83-313-90 (P - 42)

100,00076,35 7.635,00

2 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P -
43)

41,00019,48 798,68

3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una
proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
7-474-92 (1) i UNE 7-474-92 (1) erratum (P - 44)

41,00028,73 1.177,93

4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer
per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 45)

41,00010,75 440,75

TITOL 3TOTAL 01.02.01 10.052,36

OBRA PRESSUPOST  PLA DE CONTROL DE QUALITAT01

CAPÍTOL ESTRUCTURA02

TITOL 3 LLOSA DE FONAMENTACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una
proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
7-474-92 (1) i UNE 7-474-92 (1) erratum (P - 44)

19,00028,73 545,87

Euro
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2 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P -
43)

19,00019,48 370,12

3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer
per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 45)

19,00010,75 204,25

4 J0607708 U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE
83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84
i UNE 83-313-90 (P - 42)

100,00076,35 7.635,00

TITOL 3TOTAL 01.02.02 8.755,24

OBRA PRESSUPOST  PLA DE CONTROL DE QUALITAT01

CAPÍTOL ESTRUCTURA02

TITOL 3 PILARS I MURS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0607708 U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE
83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84
i UNE 83-313-90 (P - 42)

5,00076,35 381,75

2 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P -
43)

1,00019,48 19,48

3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una
proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
7-474-92 (1) i UNE 7-474-92 (1) erratum (P - 44)

1,00028,73 28,73

4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer
per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 45)

1,00010,75 10,75

TITOL 3TOTAL 01.02.03 440,71

OBRA PRESSUPOST  PLA DE CONTROL DE QUALITAT01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ03

TITOL 3 PAVIMENTACIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0304M03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en
calent, segons la norma UNE 933 (1)  (P - 2)

4,00020,38 81,52

2 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat per a elaborar mescles bituminoses, morters i formigons
segons la norma UNE_EN 933-3  (P - 4)

1,00026,42 26,42

3 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE 146130 (P - 5)

1,00014,82 14,82

4 J03D2402 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons la norma UNE_EN 933-2 (P - 7)

2,00020,26 40,52

5 J9C14F28 U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4
peces de rigoles de morter de ciment o llambordí de formigó,
segons la norma UNE 127015 (P - 48)

2,00046,88 93,76

6 J9H1520K U Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT
168-90 (P - 52)

34,00048,92 1.663,28

7 J9C12G28 U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces 2,00090,64 181,28

Euro
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de rigoles de morter de ciment o llambordí de formigó, segons la
norma UNE 127015 (P - 47)

8 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE_EN 933-8 (P - 10)

6,0009,17 55,02

9 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 20)

5,00084,61 423,05

10 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 14)

1,00081,87 81,87

11 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE_EN 1097-2-99 (P - 16)

1,00057,30 57,30

12 J03DG30F U Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE_EN 933-5 (P
- 17)

1,00023,14 23,14

13 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-204 (P - 18)

1,00026,08 26,08

14 J03DR10 U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1
(P - 1)

25,0009,24 231,00

15 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103  (P - 19)

5,0005,05 25,25

16 J9V1M30S U Determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI), amb un
mínim de 1 determinació per Hm, segons la norma NLT 330 (P -
57)

10,000395,20 3.952,00

17 J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE_EN 1097-5 (P - 15)

2,0003,06 6,12

18 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 9)

2,00024,45 48,90

19 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
de granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE_EN 1744-1  (P - 3)

1,00044,74 44,74

20 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 8)

1,00024,45 24,45

21 J0553102 U Determinació de la penetració d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124 (P - 23)

2,00037,98 75,96

22 J0554103 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i
bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
125  (P - 24)

2,00036,87 73,74

23 J0554133 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i
bola sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT-125  (P - 25)

2,00036,87 73,74

24 J0556105 U Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 26)

2,00036,30 72,60

25 J0559108 U Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 126  (P - 27)

2,00059,58 119,16

26 J0559138 U Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT-126/84 (P - 28)

2,00059,58 119,16

27 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 164-90  (P - 49)

11,00030,18 331,98

Euro
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28 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 12)

2,00043,68 87,36

29 J9V1310L U Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra
d'un paviment, segons la norma NLT 335-87 (P - 56)

76,00022,97 1.745,72

30 J055H102 U Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P
- 33)

3,00063,75 191,25

31 J9H1B400 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 54)

91,00014,74 1.341,34

32 J9H1C40S U Assaig càntabre de determinació de la pèrdua per desgast, per
via seca, d'un paviment drenant, segons la norma NLT-352 (P -
55)

7,000208,94 1.462,58

33 J0552201 U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 123 (P - 21)

1,00054,54 54,54

34 J056F80F U Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum
modificat, segons la norma NLT-329 (P - 41)

1,000101,70 101,70

35 J056E20E U Determinació de l'estabilitat d'emmagatzematze d'una mostra de
betum asfàltic, segons normes NLT-328  (P - 40)

1,00088,02 88,02

36 J0561111 U Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de
material bituminós en pel.lícula fina, segons la norma NLT 185 (P
- 36)

2,00048,31 96,62

37 J055X10X U Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 183 (P - 35)

1,00090,86 90,86

38 J055D10D U Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 182 (P - 30)

2,00087,10 174,20

39 J055A209 U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 181 (P - 29)

1,00048,20 48,20

40 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 165-90 (P - 50)

11,00033,54 368,94

41 J056C20D U Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2 (P - 39)

1,000295,81 295,81

42 J055R10Q U Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà
normal d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
131 (P - 34)

1,00070,87 70,87

43 J9H1630D U Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada,
segons la norma NLT 162-84 (P - 53)

2,000200,83 401,66

44 J9H1410A U Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 159 i NLT 168 (P - 51)

4,000116,88 467,52

45 J0563304 U Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 37)

1,00042,14 42,14

46 J0565306 U Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 142 (P - 38)

1,00030,90 30,90

47 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 32)

1,00063,75 63,75

48 J055F30F U Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una
mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194 (P - 31)

1,00028,79 28,79

49 J055230B U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 137 (P - 22)

1,00031,51 31,51

TITOL 3TOTAL 01.03.01 15.251,14

Euro
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OBRA PRESSUPOST  PLA DE CONTROL DE QUALITAT01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ03

TITOL 3 MOBILIARI URBÀ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J89X5403 U Determinació de la massa i el gruix de recobriment galvanitzat o
de pintura en elements superficials, segons la norma UNE_EN
10142 (P - 46)

8,0004,55 36,40

TITOL 3TOTAL 01.03.02 36,40

OBRA PRESSUPOST  PLA DE CONTROL DE QUALITAT01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ03

TITOL 3 JARDINERIA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JR471100 U Amidament del contingut de llavors, aigua, abono i components a
la hidrosembra, especies herbàcies i especies arbustives (P - 58)

1,000115,14 115,14

2 JR472100 U Identificació de llavors de la hidrosembra i comprovació dels
percentatges formulats i especie dominant (P - 59)

1,000148,57 148,57

TITOL 3TOTAL 01.03.03 263,71

OBRA PRESSUPOST  PLA DE CONTROL DE QUALITAT01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ03

TITOL 3 ENLLUMENAT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JZ11U040 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal�lacions elèctriques, segons indicacions
del plec de control. (P - 60)

1,000369,48 369,48

TITOL 3TOTAL 01.03.04 369,48

Euro
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RESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOST Pàg.:16/10/10 1Data:

NIVELL 3: TITOL 3 Import

Titol 3 01.02.01 COBERTA I FORJATS 10.052,36
Titol 3 01.02.02 LLOSA DE FONAMENTACIÓ 8.755,24
Titol 3 01.02.03 PILARS I MURS 440,71

01.02 ESTRUCTURACapítol 19.248,31

Titol 3 01.03.01 PAVIMENTACIÓ 15.251,14
Titol 3 01.03.02 MOBILIARI URBÀ 36,40
Titol 3 01.03.03 JARDINERIA 263,71
Titol 3 01.03.04 ENLLUMENAT 369,48

01.03 URBANITZACIÓCapítol 15.920,73

35.169,04

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 MOVIMENT DE TERRES I EXCAVACIONS 3.017,77
Capítol 01.02 ESTRUCTURA 19.248,31
Capítol 01.03 URBANITZACIÓ 15.920,73

01 Pressupost  Pla de control de qualitatObra 38.186,81

38.186,81

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost Pla de control de qualitat 38.186,81
38.186,81

Euro



 

 

 

PRESSUPOST GENERAL 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

38.186,81PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................................................

4.964,2913,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 38.186,81....................................................................................................................................

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 38.186,81....................................................................................................................................2.291,21

Subtotal 45.442,31

18,00 % IVA SOBRE 45.442,31....................................................................................................................................8.179,62

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 53.621,93€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CINQUANTA-TRES MIL SIS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS )



 

 

 

 

          ANNEX 17: ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 



 

Document nº1: MEMÒRIA   Annex 17: Estudi d’impacte ambiental 

 

1 

 

Annex 17: Estudi d’impacte ambiental 

1. Introducció ............................................................................................................. 3 

2. Normativa .............................................................................................................. 3 

3. Aspectes ambientals .............................................................................................. 3 

3.1 Qualitat atmosfèrica ........................................................................................ 3 

3.2 Soroll .............................................................................................................. 5 

3.3 Hidrologia ....................................................................................................... 6 

3.4 Geologia ......................................................................................................... 7 

3.5 Zones verdes i vegetació ................................................................................ 7 

3.6 Fauna ............................................................................................................. 7 

3.7 Usos del sòl .................................................................................................... 9 

3.8 Patrimoni arqueològic i arquitectònic .............................................................. 9 

4. Descripció i avaluació dels impactes ...................................................................... 9 

4.1 Identificació d’impactes ................................................................................... 9 

4.2 Valoració dels impactes ambientals .............................................................. 10 

4.2.1 Medi atmosfèric ..................................................................................... 10 

4.2.2 Soroll ..................................................................................................... 11 

4.2.3 Hidrologia .............................................................................................. 11 

4.2.4 Usos del sòl ........................................................................................... 12 

4.2.5 Zones verdes i vegetació ....................................................................... 12 

4.2.6 Fauna .................................................................................................... 13 

4.2.7 Geologia ................................................................................................ 14 

4.2.8 Patrimoni cultural ................................................................................... 14 

4.2.9 Medi socioeconòmic .............................................................................. 14 



 

Construcció del primer dipòsit anti-DSU de Vilanova i la Geltrú i urbanització de la superfície afectada    _                                                                                                                            

2 

4.2.10 Altres afeccions ..................................................................................... 15 

4.3 Valoració ambiental de les alternatives ......................................................... 16 

5. Mesures correctores ............................................................................................ 17 

5.1 Medi atmosfèric ............................................................................................ 18 

5.2 Soroll ............................................................................................................ 18 

5.3 Hidrologia ..................................................................................................... 20 

5.4 Usos del sòl .................................................................................................. 21 

5.5 Gestió dels materials d’excavació ................................................................. 21 

5.6 Zones verdes i vegetació .............................................................................. 25 

5.7 Patrimoni cultural .......................................................................................... 26 

5.8 Medi socioeconòmic ..................................................................................... 26 

5.9 Gestió de residus .......................................................................................... 27 

 



 

Document nº1: MEMÒRIA   Annex 17: Estudi d’impacte ambiental 

 

3 

1. Introducció 

El principal objectiu que impulsa la redacció d’aquest Estudi d’Impacte Ambiental és 
realitzar un anàlisi de la situació ambiental de la zona afectada pel projecte i posar de 
manifest de forma explícita els principals impactes que es produiran. 

En cas de ser necessari, es plantejaran les mesures correctores més adients per 
reduir les molèsties o impactes que es generin durant l’obra o durant el període de 
funcionament del dipòsit. 

2. Normativa 

Per realitzar aquest estudi, s’ha tingut en compte la normativa existent en el moment 
de la redacció. Les principals normes són: 

Directiva del Consejo (85/337/CEE) de 27 de juny de 1985.  

Administració de la Unió Europea: 

Ley 6/2001, de 8 de maig, que modifica el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 
de juny de 1986, d’avaluació d’impacte ambiental. BOE 9-5-2001 núm. 111, 
desenvolupat pel Real Decreto 1131/1988, de 30 de setembre. 

Administració de l’Estat Espanyol: 

Decret 144/1988, de 7 d’abril, d’avaluació de l’impacte ambiental de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya. 

Administració de la Comunitat Autònoma de Catalunya: 

3. Aspectes ambientals 

3.1 Qualitat atmosfèrica 

La vigilància de la contaminació atmosfèrica a Catalunya es duu a terme mitjançant la 
Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA), 
que va ser creada per la Llei 22/1983, de 21 de novembre, definida per l’Ordre de 20 
de juny de 1986 i adscrita administrativament al Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya. 

Aquesta xarxa es va crear per conèixer l'estat de la qualitat de l'aire a les diferents 
zones del territori, la seva evolució en el temps i la seva variació en funció de les 
condicions meteorològiques. La Xarxa és un sistema de detecció dels nivells 
d'immissió dels principals contaminants. L'objectiu principal d'aquesta xarxa és vigilar 
la qualitat de l'aire, obtenir els nivells de concentració a l'aire dels principals 
contaminants atmosfèrics i, mitjançant els resultats de les mesures que s'obtenen, dur 
a terme les actuacions necessàries per solucionar la contaminació atmosfèrica. A 
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Vilanova i la Geltrú hi ha un punt de mesurament de la Xarxa, on s'ubiquen els equips 
de mostreig i d'anàlisi de contaminants atmosfèrics. Es poden consultar on line les 
dades d'aquesta estació, ubicada a la Pl. De les Danses de Vilanova i la Geltrú. 

Els contaminants es poden classificar segons molts criteris: estat, toxicitat, reactivitat... 

Els més importants són: 

• Partícules: segons la mida poden ser sedimentables (>30um), partícules en 
suspensió (<30um) o bé partícules respirables (<10um). 

• Compostos de sofre: SO2... 
• Compostos de nitrogen: NO, NO2... 
• Compostos de carboni: CO, CO2.. 
• Oxidants fotoquímics: O3 
• Halògens i compostos halogenats: CL2, HCL... 

 Ozó (4) Diòxid de nitrogen 

Xarxa de 
vigilància 

automàtica (1) 

Sulfur 
d’hidorgen 

(2) 
Màxim 

(3) 
Màxim 
horari 

Monòxid 
de 

carboni (5) 
Mitjana 

(6) 
Màxim 

(7) 

Vilanova i la 
Geltrú : 139 177 1,6 23 113 

(1) Els : indica que no es disposa de dades sobre aquest contaminant. 
(2) Màxim de les mitjanes diàries. Valor límit: 40 µg/m3. 
(3) Màxim de les mitjanes horàries. Valor límit: 350 µg/m3. 
(4) Màxim de les mitjanes horàries. Llindar d'informació a la població: 180 mg/m3; llindar d'alerta: 360 
mg/m3. 
(5) Màxim de les mitjanes mòbils horàries. Valor límit: 14 mg/m3. 
(6) Mitjana anual. Valor límit: 54 µg/m3. 
(7) Màxim de les mitjanes horàries. Valor límit: 270 µg/m3. 
(8) Canvi d'ubicació. 
(9) Nou punt de mesurament. 

 

 

(1) Els : indica que no es disposa de dades sobre aquest contaminant. 
(2) Valor límit: 40 µg/m3.(3) Valor límit diari: 50 µg/m3. 
(4) Valor límit: 0,05 µg/m3. 
(5) Valor límit: 10 µg/m3. 
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(1) Aquest índex s'elabora amb dades dels principals contaminants atmosfèrics: PST, SO2, NO2 i CO. Pot 
prendre valors entre -400 (pitjor qualitat) i 100 (millor qualitat). 
(2) Durant el 2003 i 2004 s'han tancat les estacions de Manlleu, Mataró, Mollet del Vallès, Terrassa, Vic i 
Vilafranca del Penedès. 
 
Font:Departament de Medi Ambient i Habitatge. Direcció General de Qualitat Ambiental. 

3.2 Soroll 

El soroll no és una altra cosa que un so molest, un so no desitjat per la persona que el 
percep. S'entén per contaminació acústica al conjunt de sorolls que produeixen un 
impacte sobre l'ambient i sobre la salut de les persones. Quan el soroll esdevé una 
molèstia per un conjunt important de la població es parla de contaminació acústica. 

Les molèsties causades pel soroll depenen de les seves característiques (durada, 
freqüència, intensitat, to, etc). 

Tots som productors de soroll, i alhora també, víctimes del soroll dels altres. Durant la 
nit, molts dels sons que durant el dia passen desapercebuts esdevenen sorolls 
molestos que ens poden impedir conciliar el son. Les principals causes de soroll a les 
ciutats son els vehicles rodats, tot i que les principals denúncies per molèsties són 
d'activitats. 

 
Principals causes de soroll a les ciutats 

Actualment s'està elaborant l'ordenança reguladora del soroll i les vibracions amb 
l'objectiu de regular les mesures i instruments municipals necessaris per prevenir 
corregir la contaminació acústica en el marc de la normativa i la legislació aplicable. 

Legislació i normativa relacionada: 

• Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica 
• Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a 

l'elaboració dels mapes de capacitat acústica 
• Decret 176/2009, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de 

juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos 

http://mediambient.gencat.cat/cat/inici.jsp�
http://www.vilanova.cat/content/tramits/llei%2016_02_cat.pdf�
http://www.vilanova.cat/content/tramits/Decret2452005.pdf�
http://www.vilanova.cat/content/tramits/Decret2452005.pdf�
http://www.vilanova.cat/content/tramits/Decret1762009.pdf�
http://www.vilanova.cat/content/tramits/Decret1762009.pdf�
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• Reial Decret 1675/2008, de 17 de octubre, pel que es modifica el Reial Decret 
1371/2007 de 19 de octubre, pel que s'aprova el document bàsic "DB-HR 
Protección frente al ruido" del Codi Tècnic de l'Edificació i es modifica el Reial 
Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació 

Per tal de conèixer en la seva autèntica dimensió els problemes que el soroll pot 
comportar pel veïnat present al llarg d'una nova infraestructura, és necessari el 
coneixement de l’estat fònic actual, i estimar els nivells sonors que generarà la nova 
infraestructura, com també els sorolls que es produiran en la fase de construcció. 

A la zona d’estudi, els nivells de soroll existents en l’actualitat es poden tipificar de 
manera general com els d’un ambient urbà. Així doncs la contaminació acústica de 
l’entorn abans de l’execució del projecte entra dins nivells acceptables. Però durant el 
transcurs de l’obra es poden originar molèsties als habitants de la zona com a 
conseqüència dels treball de les màquines així com pel trànsit de camions. Per tant 
s’hauran de prendre les mesures pertinents per tal de minimitzar-ne l’impacte. 

3.3 Hidrologia 

Hidrologia superficial 

La zona d’estudi s’emmarca en l’àmbit hidrològic de la ciutat de Vilanova i la Geltrú. 
Aquesta ciutat limitada directament per la façana marítima del Mar Mediterrani quedant 
envoltada per zones planeres de diferents tipus de conreus per seguir amb una petita 
franja muntanyosa.  

Antigament, nombrosos torrents i rieres creuaven la ciutat, majoritàriament de 
muntanya a mar, que coincidien sensiblement amb les vies de drenatge artificials. 
Actualment els noms d’alguns carrers encara recorden l’existència d’aquests drens 
naturals. El Torrent de la Pastera, n’és un d’ells. 

Hidrologia subterrània 

L’aigua que plou sobre la terra, es filtra a través del terreny i, igual que a la superfície, 
crea rius i conduccions naturals subterrànies. Des de fa més de cent anys, els 
vilanovins treuen profit d’aquests aqüífers mitjançant pous i mines dels quals a 
l’actualitat se n’extreuen al voltant de 2.000.000 m3 anuals En aquests moments, hi ha 
dos pous actius i una mina que donen abast a Vilanova i la Geltrú, són els pous 
Collado i Massuques i la mina del Marmellar. 

A l’entorn de l’àrea d’estudi, i segons l’“Estudi Geotècnic: Projecte d’adequació del 
torrent de la Pastera, al sector de Baixa mar, a la població de Vilanova i la Geltrú.”, la 
cota piezomètrica es troba aproximadament a 2,2 metres de profunditat,  

A la zona d’estudi, segons l’inventari de Masses d’aigua subterrània de Catalunya de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, ens situem a l’interior de la massa d’aigua subterrània 
del Garraf. Aquesta massa d’aigua està formada per diversos aqüífers, principalment 

http://www.vilanova.cat/content/tramits/RD16752008.pdf�
http://www.vilanova.cat/content/tramits/RD16752008.pdf�
http://www.vilanova.cat/content/tramits/RD16752008.pdf�
http://www.vilanova.cat/content/tramits/RD16752008.pdf�
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detectats en litologies com les calcàries juràssiques, les calcarenites del Penedès, les 
calcàries Triàsiques, i finalment en materials miocens i quaternaris. 

Dels diferents aqüífers anomenats, a la zona d’estudi només s’ha detectat un tipus 
d’aqüífer mio‐quaternari, semiconfinat, en materials quaternaris d’origen fluvial. El 
nivell freàtic es troba per sota la cota d’excavació. 

3.4 Geologia 

La geologia de la zona s’explica àmpliament a l’annex de la memòria de geologia i 
geotècnia d’aquest projecte (Annex nº4). 

Basant-se en les característiques del terreny, és poc probable la presencia de 
materials d’especial interès natural en el subsòl com podrien ésser: zones d’aflorament 
mineralògics d’interès, recursos geològics, zones amb jaciments fòssils, o altres punts 
d’interès geològic com elements tectònics o volcànics. 

3.5 Zones verdes i vegetació 

A Vilanova i la Geltrú els parcs, jardins, carrers i places arbrats constitueixen una 
important aportació a la biodiversitat i alhora fan una ciutat més agradable. La ciutat 
disposa de:  

• 18.356 arbres de diferents espècies 
• 94.621 metres quadrats de zones amb sauló 
• 32.975 metres quadrats de zones amb gespa 
• 62.802 metres quadrats de zones de prada 
• 11.852 metres quadrats de zones arbustives 
• 10.068 metres lineals de tanques arbustives 
• 902 metres  quadrats de làmines d'aigües 

El manteniment d'aquest important patrimoni el fan dues empreses (CESPA i TEGAR) 
supervisades per tècnics municipals. L'arribada d'aigua d'Abrera va comportar una 
importantíssima millora de la qualitat de l'aigua i de la pressió a la xarxa, que va 
permetre iniciar la instal·lació de sistemes de rec automatitzats que comporten una 
millora de la qualitat estètica dels parcs i sobretot una jardineria més sostenible. 

Les obres del dipòsit anti-DSU i reordenació de la superfície afectada, objecte d’estudi, 
no estan ubicades sobre cap parc o jardí urbà. Hi ha però arbrat viari afectat a la 
mateixa parcel·la. 

3.6 Fauna 

A les platges de Vilanova i la Geltrú es poden observar colònies de gavines. A 
l’estiu, és més fàcil de veure-les a dins del mar, allunyades de la costa, però als 
mesos de tardor i hivern (novembre-desembre-gener-febrer), es poden observar i, 
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fins i tot fotografiar, la presència constant de gavines a peu de platja, tant a la de 
Sant Cristòfol, sobretot a la desembocadura del torrent de la Pastera que arriba 
junt amb el de Santa Magdalena, com a la platja de Ribes Roges, on es pot 
contemplar una àmplia colònia de gavines vulgar o riallera i també, la gavina 
cendrosa a la desembocadura del torrent de Sant Joan. Aquests torrents només 
aporten aigua al mar en cas d’aiguats, sobretot quan hi ha tempesta, i a la vegada 
quan hi ha temporal, el mar penetra i forma unes petites llacunes on les aus troben 
menjar. 

De la mateixa manera que en el capítol anterior s’ha ressaltat la vegetació, podem 
parlar de la fauna cosmopolita present en la nostra àrea d’estudi caracteritzada de 
manera general pel seu comensalisme i antropofília. 

La varietat d’espècies vegetals urbanes representen una diversitat estructural que 
permet suportar el poblament faunístic i, alhora, servir d’oferta tròfica variada i 
perllongada estacionalment. Per tant, una zona rica en diversitat vegetal i d’espais 
verd assegura biodiversitat faunística. 

L’arbrat viari té un paper important ja que disposa d’espais dels quals se n’aprofita part 
de la fauna urbana; les seves clivelles i cavorques actuen com a lloc d’hivernació per 
alguns insectes; els forats que es troben al llarg del tronc poden servir de niu a ocells i 
rat-penats, i fins les copes amb les fulles, flors i fruits esdevenen una important font 
d’alimentació per alguns insectes i ocells els quals també ho poden usar com a lloc de 
nidificació i descans. 

La fauna, tot i que menys diversa i previsible que la flora, és considerable. L’avifauna 
té un paper molt destacat a la ciutat i més encara quan es tracta de zones properes a 
espais verds; per elles la ciutat pot funcionar com a lloc d’hivernada o de descans tot i 
que també hi ha ocells que s’hi reprodueixen. 

A l’àrea d’estudi, majoritàriament hi trobem la fauna menys tímida i antropòfila. Un dels 
ocells que es pot observar freqüentment en els carrers de l’àrea és el pardal comú 
(Passer domesticus), durant la primavera i l’estiu pot fer acte de presència l’oreneta 
cuablanca (Delichon urbica) i sobretot a l’hivern i en períodes de pas hi podem trobar 
la cotxa fumada (Phoenicurus ochruros). 

Pel que fa a l’herpetofauna destaca la presència de la sargantana ibèrica (Podarcis 
hispanica) i del dragó comú (Tarentola mauritanica). 

Pel present estudi és especialment interessant el cas de les rates comunes (Rattus 
norvegicus), i el ratolí domèstic (Mus musculus) les quals s’han especialitzat a viure en 
el subsòl de la ciutat on els hi és summament fàcil trobar detritus alimentaris derivats 
de l’activitat humana els quals poden constituir el 90% de la seva dieta. 

La biodiversitat present ve força determinada per les característiques de l’espai, així el 
grau d’artificialitat, la mida o el grau d’aïllament poden ser paràmetres que afectin la 



 

Document nº1: MEMÒRIA   Annex 17: Estudi d’impacte ambiental 

 

9 

diversitat d’espècies. Pel que fa als ocells relacionats amb les àrees verdes urbanes, 
s’ha determinat que com més semblants sigui a zones naturals i més ombrívols, més 
rics són, per tant els menys diversos són aquells que disposen d’un arbrat escàs i d’un 
alt grau d’artificialitat (aquesta relació amb l’arbrat és sobretot observable en el cas de 
les aus nidificants). 

3.7 Usos del sòl 

El projecte es localitza en zona urbana, que actualment no està edificada i es troba 
abandonada i en desús. 

En tractar-se d’un projecte d’un dipòsit situat sota l’espai viari, la incidència sobre els 
usos del sòl és mínima, concentrant-se principalment en la fase constructiva, ja que les 
obres són a cel obert. 

3.8 Patrimoni arqueològic i arquitectònic 

El projecte no afecta cap edifici o conjunt arquitectònic catalogat. 

4. Descripció i avaluació dels impactes 

Tot el projecte està sotmès a l'avaluació de tots els possibles impactes que poden 
afectar el medi ambient, com també a l'establiment de les mesures correctores que els 
minimitzaran. 

Cal tenir en compte que el risc d'impacte evoluciona en el transcurs del projecte, de 
manera que s’ha considerat per separat el risc durant la fase de construcció de l’obra 
del que representa durant la seva fase d'explotació. 

L’avaluació de l’impacte ambiental s’estructura en: 

4.1 Identificació d’impactes 

Qualitat atmosfèrica 

• Augments en els nivells d’immissió, principalment CO, HC, NO, Pb, SO2 (fase 
construcció) 

• Increment de les partícules en suspensió en l’aire derivats de la utilització de 
maquinaria pesant. 

Soroll i vibracions 

• Augment del nivell sonor habitual amb possible afecció d’habitatges propers a 
l’obra (fase construcció). 

Hidrologia 
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• Afecció a zones properes a l’aqüífer (fase construcció) 

Geologia i geomorfologia 

• Modificació morfològica del terreny durant les fases d’excavació de les obres 
(fase construcció) 

Medi natural 

• Afectació a arbrat viari (fase construcció) 

Patrimoni cultural 

• Possibilitat d’afectar elements d’interès cultural no detectats (fase construcció) 

Usos del sòl 

• Ocupació temporal de superfície per la necessitat de l’obra (fase construcció) 

Medi socioeconòmic 

• Molèsties en la població de l’entorn i al tràfic rodat (fase construcció) 
• Afeccions a infraestructures de serveis (canalitzacions d’aigua o gas, 

sanejament, enllumenat, telèfon, etc.) (fase construcció) 
• Millora de la infraestructura existent i entorn urbanístic (fase explotació) 

4.2 Valoració dels impactes ambientals 

4.2.1 Medi atmosfèric 

Aquest medi és un vector de transmissió i els canvis experimentats en aquest, van 
generant una sèrie d’efectes secundaris sobre altres components, com per exemple 
vegetació, salut humana, etc. 

En la fase d’obra del projecte els canvis de la qualitat de l’aire es produeixen pels 
moviments de terres, transport de materials, plantes de tractament de materials i 
erosió/ eòlica. Aquest impactes es podrien classificar en: 

• Augment de les partícules en suspensió a causa dels moviments de terres dins 
l’obra i del transport de terres sobrants cap als abocadors temporals o 
permanents. 

• Augment de les emissions de contaminants degut al trànsit de maquinària 
pesada per la zona d’obres. 

Valoració de l’impacte: 
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L’efecte previsible pot considerar-se: temporal, la seva durada quedarà reduïda a la 
fase d’obra; puntual, localitzat en els punts on es realitza excavació exterior; 
recuperable; d’intensitat mínima en fase d’obres, donat que és un impacte temporal i 
puntual, i per tant no es produirà un increment significatiu de pols a l’ambient. 

Es considera per tant que l’impacte previsible pot qualificar-se com de moderat en fase 
d’obres i de nul en fase de funcionament. 

4.2.2 Soroll 

Es pot definir el soroll com una sensació desagradable, molesta i que a partir d’un cert 
volum produeix efectes nocius diversos sobre les persones: temperament agressiu, 
fatiga, falta de concentració mental i danys auditius greus. 

Donat que les obres es realitzaran a cel obert s’esperen increments de soroll 
significatius durant les fases d’execució. L’excavació del terreny per la maquinària i el 
moviment de vehicles que implicarà fa que s’hagin de tenir especialment en compte. 

Pel que fa a la fase de funcionament, es pot considerar que la incidència acústica serà 
pràcticament nul·la a l’exterior. 

4.2.3 Hidrologia 

El nivell freàtic a la zona de l’obra es troba a una fondària d’uns 8 m, és a dir per sota 
de la cota d’excavació, donat que la profunditat d’excavació és de 6,25 metres.  

Els impactes potencials sobre la hidrologia de les obres com la que és objecte d’estudi 
poden ser de diferents tipus: 

- Contaminació de l’aqüífer: Els processos contaminants que puguin generar-se a les 
aigües subterrànies poden tenir dos orígens diferents: 

• Durant l’execució de les obres de construcció del dipòsit es pot provocar la 
intrusió a la zona de treball d’aigua provinent de les filtracions del propi terreny 
o de la que es genera per la pròpia activitat. En aquest cas s’hauria d’informar 
ràpidament a l’ACA per a prendre les mesures correctores adients. 

• Abocaments accidentals durant les obres: L’activitat de la maquinària (fuites 
accidentals d’olis, combustibles o altres productes) o l’incorrecte 
emmagatzematge dels residus produïts a l’obra (en especial olis de 
maquinària, formigó barrejat amb aigua, o altres residus líquids) poden penetrar 
en l’aqüífer afectant la qualitat de les aigües. 

- Durant la fase d’explotació, es podria afectar l’aqüífer pels residus de les aigües 
procedents de la infraestructura (pluvials, filtracions, etc.): El projecte haurà de 
preveure la recollida de totes les aigües de la infraestructura i evitar-ne les filtracions. 

Valoració de l’impacte 
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Es pot dir que l’efecte serà temporal i mínim ja que no són previsibles alteracions 
significatives dels processos fonamentals del funcionament hidrogeològic. 

En cas de vessament involuntari, la profunditat de l’aqüifer evitaria una imminent 
contaminació de les aigües subterrànies. 

Es considera per tant que l’impacte previsible pot qualificar-se com compatible, ja que 
el propi terreny serà capaç d’assumir els possibles efectes que s’ocasionin per la 
incidència de les obres sobre la hidrologia. 

4.2.4 Usos del sòl 

La construcció d’aquesta obra suposa l’ocupació d'un espai en superfície només en la 
fase de construcció, ja que, donat que l’obra del dipòsit es realitza de manera 
subterrània no hi ha zones afectades de manera definitiva per un canvi d’ús. 

El sòl ocupat a la fase d’obres és espai viari i dotacional i es produeix un impacte pel 
tall provisional en els punts d’accessos, i ocupació de terrenys en superfície per 
l’emplaçament dels abassegaments de material, maquinaria, casetes d’obra, 
abocadors de sobrants d’obra, etc. 

L’efecte previsible pot considerar-se temporal pel que fa a abassegaments, 
maquinaria, etc. Es considera per tant que l’impacte previsible pot qualificar-se com 
moderat a la fase de construcció i nul a la fase d’explotació. 

Valoració de l’impacte 

4.2.5 Zones verdes i vegetació 

La construcció del dipòsit anti-DSU presenta afeccions a nivell de vegetació no massa 
importants. La zona en estudi és una zona urbana, i s’afecten pocs elements del verd 
públic, únicament espècies ornamentals de l’arbrat viari. 

Els impactes potencials tant sobre la vegetació, com sobre la fauna, es poden 
manifestar de formes diferents. En el cas dels impactes sobre la vegetació, aquests 
poden ser directes o indirectes mitjançant altres components de l’ecosistema, com 
atmosfera, aigües i sòl. Els primers tenen lloc preferentment en la fase d’obres mentre 
que els segons acostumen a produir-se en la fase d’explotació. 

Les afeccions sobre la vegetació es centraran fonamentalment en la fase d’execució 
de les obres, ja que es veuran afectats arbres de les voreres. 

Per poder definir la importància d’aquest impacte, és precís tenir en compte el valor 
diferent per cada exemplar arbori afectat, el qual dependrà de l’estat de conservació, 
singularitat, etc., que tinguin. 
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Els exemplars arboris afectats, encara que corresponguin a espècies molt comunes i 
de baix valor botànic, com són els plataners (Platanus Hispanica), tenen cert interès 
degut a la nota de color que introdueixen aquests elements vegetals en el conjunt urbà 
com en el que estan ubicats. 

L’afecció que es produeix per l’eliminació dels exemplars arboris és de caràcter 
negatiu, i la seva magnitud és moderada, donat que el nombre d’arbres afectats és 
petit, encara que és un efecte recuperable, ja que en la majoria de casos existeix la 
possibilitat de procedir al seu trasplantament, sempre depenen de la seva mida, estat 
de conservació i importància, o bé a la plantació d’exemplars nous, amb els que es 
reconstituirà totalment la distribució de l’arbrat de la zona. 

Un altre tipus d’afecció que pot originar-se sobre les comunitats vegetals de la zona és 
la seva degradació durant la fase d’obres, com conseqüència de l’emissió de fums, 
pols, etc. Aquesta afecció té un radi d’acció més ampli que el cas de destrucció de 
vegetació. 

Donat que aquesta afecció tindrà caràcter temporal (període d’obres) i que són 
espècies totalment adaptades a sobreviure en un medi urbà, amb fums, pols, etc., fa 
que aquest tipus d’alteració sigui de magnitud compatible, admetent-se mesures 
correctores senzilles. 

Per tal de minimitzar els possibles impactes per causa del moviment de maquinària a 
l’arbrat al voltant de la zona d’obra es procedirà a la protecció d’aquest peus arboris 
propers. 

L’impacte que en general es produirà sobre les comunitats vegetals de l’àrea 
d’actuació es centra en la retirada de determinats exemplars de l’arbrat viari ubicats en 
les zones on es desenvolupen les obres. Aquest impacte és de caràcter negatiu, 
temporal i directe, simple i de magnitud moderada, essent aquests exemplars reposats 
al final de les obres. 

Valoració de l’impacte 

Es considera per tant que l’impacte previsible pot qualificar-se com moderat a la fase 
de construcció, que significarà la necessitat de trasplantament d’exemplars arboris 
afectats i l’afecció superficial de les zones d’acopi esmentades. En canvi, a la fase 
d’explotació es considera que hi ha un efecte nul en aquest aspecte. 

4.2.6 Fauna 

L'impacte ambiental sobre la fauna no és molt remarcable donat que es tracta d'una 
zona urbana. Tot i així, s'ha de tenir present que és d’interès conservar la fauna 
existent, que es veurà afectada indirectament, principalment els ocells, per la retirada 
de l’arbrat en algunes zones. 

Valoració de l’impacte 
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L’efecte previsible pot considerar-se: temporal, ja que l’arbrat afectat es tornarà a 
reposar, recuperable i mínim. 

Es considera per tant que l’impacte previsible pot qualificar-se com moderat en fase 
d’obres i nul en fase de funcionament, un cop restablert l’estat inicial. 

4.2.7 Geologia 

L’execució de qualsevol obra comporta necessàriament la realització de moviments de 
terres de diferents tipus i magnitud, segons l’entitat i tipologia de la mateixa. 

Cal destacar que en aquesta obra no es produirà cap tipus d’afecció en formes del 
relleu natural, ja que, ja esta totalment alterat per tractar-se d’una zona urbana. La 
legislació prescriu portar les terres procedents de l’excavació a un abocador definitiu 
controlat. A la zona d’estudi no s’hi coneixen singularitats geològiques, no obstant 
l’execució de les obres, pot proporcionar dades sobre estructura i litologia d’interès 
geotècnic, paleontològic i científic. 

Tenint en compte el mètode constructiu a emprar i la reposició del terreny en 
superfície, la reposició de serveis i de carrers afectats i tenint en compte que l’execució 
de la resta de la obra és subterrània, l’afecció serà temporal, de durada limitada i de 
petita magnitud. 

Valoració de l’impacte 

Es considera per tant que l’impacte previsible pot qualificar-se com compatible.  

4.2.8 Patrimoni cultural 

A la zona d’estudi no s’afecten de forma directa elements del patrimoni arquitectònic i 
arqueològic. Es considera que l’impacte és compatible. 

4.2.9 Medi socioeconòmic 

El fet de que l’actuació a realitzar es desenvolupi en medi urbà, fa que el medi social 
tingui una especial significació pel que fa a potencial receptor d’impactes. 

Durant la fase d’obra, com a conseqüència del moviment de terres es produirà un 
increment de les partícules de pols a l’atmosfera que ocasionarà molèsties a la 
població afectada, tal i com s’ha descrit anteriorment. 

Aquest moviment de terres ocasionarà a més alteracions en el tipus de vida de la 
població resident a l’entorn de l’obra, afectant temporalment als serveis bàsics, trànsit, 
etc. 

Es produirà un efecte positiu relacionat amb l’increment de llocs de treball durant 
l’obra, ja que es requerirà ma d’obra. 
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Es produirà una demanda de serveis, tals com restaurants i comerços per part de la 
població activa que treballi en les obres, que incidirà positivament en els sectors 
secundaris i terciaris de la zona. 

Per tant, l’afecció negativa que s’origini sobre les diverses infraestructures i serveis de 
l’àrea d’actuació, tindrà un caràcter temporal, limitant-se el seu efecte únicament a la 
duració de les obres, ja que aquestes infraestructures seran reposades totalment un 
cop finalitzin les obres. Així l’impacte que s’estima per aquest aspecte és de magnitud 
moderada. 

En fase de funcionament, la realització d’aquest projecte genera efectes positius en la 
població resident, així com en la resta d’usuaris. El dipòsit de retenció d’aigües pluvials 
contaminades respon a una exigència del clavegueram de la ciutat de Vilanova i la 
Geltrú, que ha vist com augmentaven molt les seves sol·licitacions degut al creixement 
de la ciutat, i el consegüent risc de col·lapse de la xarxa, i per tant d’abocaments, quan 
es produeixen episodis de pluges. 

A més, els efectes beneficiosos del dipòsit seran percebuts pels més de 8 milions de 
visitants anuals de les platges de Vilanova i la Geltrú, i indirectament per un nombre 
indefinit de visitants d’altres platges limítrofes. A més, es contribuirà en la preservació 
dels ecosistemes aquàtics i marins, en la línia d’una ciutat sostenible des del punt de 
vista mediambiental. I és que la construcció del dipòsit presenta importants avantatges 
mediambientals, ja que la retenció d’aigua de pluja fortament contaminada degut a 
l’escorriment per la ciutat evita el seu abocament a platges i port. Aquesta aigua 
retinguda es deixa anar poc a poc, de manera que pot ser tractada a la depuradora. 
Així s’eviten les variacions dels cabals que arriben a la depuradora de Vilanova i la 
Geltrú, millorant la seva eficàcia. D’altra banda, l’aigua retinguda disminueix el seu 
grau de contaminació, degut a la sedimentació provocada per la seva retenció. 

Per una altra banda, la reurbanització de la parcel·la pretén aconseguir una 
revitalització de la zona, que és necessària donat que es tracta d’una zona que 
actualment està abandonada. S’ordena superficialment la parcel·la de manera que 
pugui implicar una millora de la qualitat de vida dels habitants de la zona. 

Pel que fa a la repercussió sobre els diversos sectors econòmics que tindrà l’obra 
projectada és molt difícil de preveure, encara que, la revitalització de la zona pot 
fomentar la instal·lació de noves activitats comercials. 

L’execució d’aquest projecte i el seu funcionament incidiran, en línies generals, d’una 
manera positiva en la socioeconomia de la zona. 

Valoració de l’impacte 

4.2.10 Altres afeccions 

Abassegament de material 
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El contractista haurà de planificar prèviament a l’inici de l’obra els punts on decidirà 
ubicar les zones d’abassegament temporal de material i maquinària d’obra, tenint en 
compte que produeixi la mínima afecció a visual i paisatgística. De la mateixa manera 
s’haurà de planificar el retorn d’aquestes zones al seu ús inicial. 

Aquest abassegament pot incidir de forma temporal sobre el paisatge de l’entorn així 
com sobre la vegetació (arbrat), desapareixen els efectes al finalitzar l’obra i recuperar-
se, amb l’adopció de mesures correctores, les condicions inicials del medi receptor. 

Els moviments de terres comporten impactes tant en la fase de construcció, pels 
efectes indirectes sobre la població (soroll, pols, ocupació de zones de la via 
pública,...), com posteriorment, per la necessitat d’abocador permanent. Es considera 
per tant aquests impactes com a moderats. La correcta aplicació de mesures 
correctores com la restauració de les zones destinades a abocador permanent i altres 
mesures, ja esmentades, contra el soroll i la pols poden minimitzar aquests impactes. 

Valoració de l’impacte 

Gestió dels Residus 

Durant la fase d’execució de l’obra s’aniran generant residus que el contractista haurà 
d’emmagatzemar temporalment per tal que es pugui realitzar la seva recollida. Tal i 
com s’ha descrit en l’apartat d’hidrologia, l’emmagatzematge de residus ha de ser 
l’adequat per tal que no es produeixin afeccions a l’entorn. És molt important que el 
destí dels residus generats a l’obra estigui controlat des de el seu origen per evitar la 
dispersió els contaminants cap a altres zones. Els possibles impactes d’una incorrecte 
gestió dels residus es podrien resumir en: 

• Increment del risc de vessament accidental a causa d’un incorrecte transport 
dels residus gestionats 

• Abandonament dels residus en zones no controlades afectant a l’entorn. 

4.3 Valoració ambiental de les alternatives 

L’Estudi d’Impacte Ambiental té per objecte complir amb la legislació estatal vigent, 
“Ley 6/2001, de 8 de mayo, que modifica el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 
de junio de 1986, de Evaluación de Impacto Ambiental”, i amb el “Decret 114/1988, de 
7 d’abril, d’avaluació de l’impacte ambiental de la Generalitat de Catalunya”, així com 
els seus respectius reglaments. 

Mitjançant la realització del projecte previst, es pretén millorar la xarxa de clavegueres 
de la ciutat, reduir el risc de col·lapse de la xarxa, millorar la qualitat de les aigües 
abocades al mar, així com també millorar l’entorn urbanístic de la zona i, en definitiva, 
la qualitat de vida de la zona. 
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La no execució del projecte, Alternativa 0, manté la situació tal i com està en 
l’actualitat. Això comporta no millorar la xarxa de clavegueres. A l’Alternativa 1, els 
impactes són els exposats en els apartats anteriors. 

A continuació es mostra la taula de valoració dels impactes associats a les alternatives 
estudiades: 

 

Avaluat l’impacte ambiental de la construcció del dipòsit anti-DSU i urbanització de la 
superfície afectada, es pot concloure que la seva execució suposa un impacte moderat 
a la fase de construcció i compatible a la fase d’explotació amb la correcta realització 
de les mesures correctores que es proposen en el capítol següent. 

5. Mesures correctores 

S’inclou en aquest apartat les mesures correctores necessàries per minimitzar les 
alteracions que puguin originar-se en l’entorn amb l’execució de les obres de 
construcció del dipòsit anti-DSU i reordenació de la superfície afectada. 

S’ha de partir de la base de que gran part dels impactes poden reduir-se amb un 
disseny adequat de les obres des del punt de vista mediambiental i una curosa 
actuació durant la fase de construcció. 

L’anàlisi d’impactes evidencia que les alteracions sobre el medi natural de les obres en 
projecte no són significatives, per tant les mesures correctores sobre aquest medi són 
recomanacions de caràcter general. A continuació s’indiquen aquelles mesures, tant 
de caràcter preventiu com corrector, que s’hauran de tenir en compte en l’execució del 
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projecte analitzat, agrupant-les en funció dels aspectes del medi sobre el que 
incideixin. Després de l’ identificació i valoració dels impactes produïts per la 
construcció del projecte en estudi, es conclou que les alteracions més importants estan 
directament relacionades amb l’abocament dels materials d’excavació, amb el soroll 
produït per la maquinària i el transport del material i amb l’arbrat afectat. 

Seguidament es passen a detallar les principals mesures correctores que s’adoptaran 
en aquest estudi. 

5.1 Medi atmosfèric 

Amb la finalitat de minimitzar, en la mesura del possible, les afeccions a la població 
durant la fase de construcció, s’hauran de dur a terme les següents actuacions: 

- Durant les obres, especialment en èpoques de sequera, s’efectuaran regs periòdics 
de les zones d’obra en superfície, especialment els abassegaments de terres, 
abocadors i totes aquelles actuacions que puguin generar importants volums de pols. 

- El transport de les terres és una de les fonts de pols fugitiu que es produeix per la 
circulació dels camions a través de les vies. Els propis pneumàtics transporten petites 
quantitats de fang que es va dipositant al llarg del trajecte i que, desprès del seu 
assecat, es desintegra generant-se pols amb el moviment de l’aire. Per tant, durant el 
transport es cobriran les caixes dels camions per evitar emissions de pols o caiguda de 
material amb mantes o xarxes. 

- Pel que fa al fang, a més de ser una font potencial de pols, amb la sortida dels 
camions de l’obra s’embruta la xarxa viària. Per això s’haurà de construir un tram de 
neteja col·locant uns perfils metàl·lics, de tal manera que mitjançant el rec amb una 
mànega es netegin els baixos i pneumàtics dels vehicles. 

- Utilització de maquinària en bon estat amb un manteniment periòdic, ja que una 
combustió defectuosa provoca un augment de l’emissió de gasos del motor. 

5.2 Soroll 

La construcció del dipòsit suposarà un increment sonor exclusivament en la fase de 
construcció, ja que la fase d’explotació no representarà un augment de soroll per a la 
zona per tractar-se d’una infraestructura soterrada. Es prendran les següents mesures 
a la fase de construcció: 

- Limitar el màxim possible els treballs de construcció a la franja horària diürna, de 
manera especial en les obres que es realitzin a cel obert. 

- Prèviament a l’inici de les obres i durant aquestes, caldria realitzar un estudi de soroll 
i vibracions en els punts senyalats com a sensibles propers a les obres de construcció 
per avaluar la possible interferència de les obres en el desenvolupament normal de les 
activitats afectades. En cas de que les mesures donin valors superiors als acceptats 
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per la legislació, es plantejaria la necessitat de realitzar les obres de construcció de 
l’estació fora del període escolar. 

- El soroll de la maquinària treballant pot disminuir-se amb un manteniment regular 
d’aquesta, eliminant-se sorolls d’elements desajustats o desgastats que treballen amb 
certs nivells de vibració. Es comprovarà que tota la maquinària disposi de les 
homologacions CE corresponents. 

La maquinària que intervindrà en les operacions lligades al moviment de terres són: 
martells hidràulics, camions-grua, roçadora, retroexcavadores, pales carregadores, 
etc. Tota aquesta maquinària està sotmesa a les regulacions establertes per la 
Comunitat Europea (C.E.E.) mitjançant directives transposades al nostre país. 
S’aplicarà la metodologia i els valors establerts a les directives corresponents a cada 
tipus de maquinària. 

Com a normativa general tota la maquinària que treballa a l’aire lliure han de tenir 
l’homologació CE respecte el soroll establert per la Directiva 2000/14/CE. Els límits 
establerts són els següents: 

 

Durant la construcció, es consideren com a valors límits d’emissió a les façanes dels 
edificis pròxims +5 dB(A) dels nivells Leq actualment existents, i que es mesuraran un 
mes abans de l’inici de les obres. 
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Amb l’objecte de protegir els treballadors en front als riscos derivats de l’exposició al 
soroll durant el treball, és d’obligat compliment el Reial Decret 1316/89. Durant la 
jornada de treball els equips emprats no podran, en general, assolir a cinc metres de 
distància nivells sonors superiors a 90 dB(A); amb aquesta finalitat la maquinària de   

construcció complirà la normativa d’emissió vigent, i s’adoptaran les mesures 
correctores complementàries que consideri necessàries la Direcció d’Obra. 

També cal tenir en compte: 

- No es realitzarà ancoratge directe de màquines o suports d’aquesta o qualsevol 
aparell mòbil a les parets mitjaneres, forjats o qualsevol element constructiu de les 
edificacions. 

- Les màquines es situaran de forma que quedin a una distancia mínima de 70 cm de 
murs perimetrals i forjats, i de 100 cm quant es tracti d’elements mitjaners. 

- En tot cas, tant en període de construcció com de funcionament es mesuraran els 
nivells de soroll i vibracions realment assolits, determinant-se la necessitat de mesures 
correctores complementàries. 

En quant a la fase de funcionament no és necessària l’aplicació de mesures 
correctores. 

5.3 Hidrologia 

Per no generar afeccions als aqüífers existents on es realitzaran les obres, s’hauran de 
dur a terme controls dels possibles abocaments contaminants que es produeixin a les 
obres o en fase d’explotació. Per això es duran a terme les següents accions: 

- En cas que sigui necessari s’habilitaran basses de decantació que permetin la 
recollida i el tractament de les aigües pluvials o de les pròpies obres per evitar 
l’afectació a l’aqüífer. 

- Les aigües es podran abocar al clavegueram, prèvia autorització administrativa, 
sempre i quan compleixin els criteris de qualitat establerts a l’Annex 2 del Reglament 
dels serveis de sanejament de Vilanova i la Geltrú, aprovat el 6 de setembre de 2004. 

- Mantenir en perfecte estat les màquines que treballin a les obres, realitzant-se les 
revisions tècniques pertinents i vigilant possibles fuites en les mateixes (olis, grasses, 
combustibles, etc.). 

- Adoptar mesures de prevenció amb la finalitat d’evitar abocaments accidentals de 
productes contaminants, actuant per controlar-los en el cas de que es produeixin. 
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- Durant la fase d’explotació, dur a terme inspeccions de manteniment de tota la 
infraestructura, i les seves correctes connexions per tal de garantir que no es 
produeixin fuites en elles cap a l’aqüífer. 

5.4 Usos del sòl 

Durant la fase d’obres es preveu mobilitzar un cert volum de terres, resultant de 
l’excavació del dipòsit principalment. La tria dels indrets d’abocament es farà d’acord 
amb els interessos locals per permetre assolir les millors solucions d’integració amb el 

medi. 

Les possibilitats d’actuació en el sentit de regular l’acció d’abocament de materials 
procedents de l’excavació (utilització com material de préstec en obres o construccions 
amb dèficit o necessitat de reblerts, per restauració de canteres, etc.) hauran de ser 
analitzats més detalladament prèviament a l’obra, donat que en aquesta fase no es 
coneix la data de realització de l’obra i per tant les seves possibilitats d’aprofitament. 

El contractista haurà de presentar un informe relatiu a la ubicació de l’àrea 
d’abassegament, així com també de la ubicació del parc de maquinària, per valorar la 
no afecció a cap recurs natural o cultural protegit o que sense estar-ho, tingués un 
destacat interès proteccionista o econòmic. En aquest es justificarà també el mètode 
de recuperació del terreny sobre el que es produeixi l’abassegament. Aquest informe 
haurà de ser supervisat pel Departament de Medi Ambient. 

D’altra banda, un cop retirat el parc de maquinària, casetes d’obra i els 
abassegaments de la zona, el contractista haurà d’eliminar tots els elements no 
existents en la situació original, transportant-los a abocador autoritzat. 

5.5 Gestió dels materials d’excavació 

L’abassegament dels materials d’excavació pot afectar les condicions originals de 
l’entorn natural i sociocultural, en concret: 

• Funcionament dels sistemes hidrològics i hidrogeològics sobre els que es 
diposita. 

• Qualitat botànica u ornamental de les formacions vegetals sobre les que es 
diposita. 

• Qualitat paisatgística del lloc on es produeixi l’abocament. 
• Usos del planejament urbanístic protegit. 

Com ja s’ha dit, el contractista haurà de presentar abans de l’inici de l’obra una 
planificació de les zones on ubicarà els abocadors temporals, els abocadors 
permanents on portar els sobrants definitius i el pla de restauració de les zones 
emprades com a abocador temporal. També es restituirà la zona tornant-la al seu estat 
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original. Al final d’aquest capítol s’inclou una selecció dels abocadors més propers a 
l’àrea d’estudi. 

No obstant s’exposa a continuació una sèrie de recomanacions generals a tenir en 
compte a l’hora d’executar els abocaments, amb la finalitat de que s’origini la menor 
incidència ambiental en cas de tenir la necessitat de que durant l’obra calgués buscar 
noves ubicacions. Els objectius prioritaris a aconseguir amb les mesures correctores 
sobre els abocadors seran: 

• L’estabilitat dels talussos; 
• La disminució de l’erosió hídrica, accentuada per l’absència de coberta vegetal 

i per les pendents pronunciades que en els seus talussos es donen; 
• La integració dels talussos en l’entorn del voltant per reduir l’impacte visual 

originat. 

La forma més efectiva d’aconseguir aquests objectius és la implantació d’una coberta 
vegetal. 

No obstant, abans de plantejar aquesta colonització vegetal, s’ha d’atendre tant als 
requeriments paisatgístics per l’adaptació de l’abocador en l’entorn, com a la creació 
d’un medi adequat pel creixement del tapís vegetal. Les observacions a tenir en 
compte són: 

• La preparació del terreny prèvia a la plantació haurà de: 
• Augmentar la penetrabilitat del sòl i la seva ventilació mitjançant 

l’aportació de matèria orgànica, sovint en forma de cobertes artificials, i 
mitjançant l’aplicació de fertilitzants. 

• Augmentar la disponibilitat d’aigua, millorant la capacitat d’infiltració del 
terreny i reduint l’escorrentia superficial. 

• Implantar una xarxa de drenatge senzilla que eviti la creació de 
processos erosius. 

• El procés a realitzar constarà de les següents activitats: 
• Un cop conclosa la fase d’obra, es durà a terme una restauració 

fisiogràfica dels talussos dels abocadors, que consistirà en transformar 
els terrenys afectats cap una morfologia suau d’aspecte natural, que 
permeti la integració en major mesura en el paisatge del voltant. 

• A continuació, es descompactaran els terrenys mitjançant un treball 
amb llaurat de reixes i una gradació superficial, donat que el trànsit de 
maquinaria pesada haurà suposat una forta compactació d’aquestes 
zones. 

• Passades entre 2 i 4 setmanes, s’estendrà sobre tota la superfície una 
capa de terra vegetal d’entre 20 i 30 cm de gruix. 

• Finalment s’hauran de plantar les àrees afectades. 

Selecció d’abocadors 
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Els residus procedents de moviments de terres i excavacions representen un volum 
important, però no obstant, no comporten dificultats al ser materials homogenis 
d’origen petri que poden ser reutilitzats de manera fàcil i immediata ja sigui dins la 
mateix obra, en un altre terreny, com a material de farcit, terraplens, etc. o per a 
restauració paisatgística. 

Les terres sobrants excavades, és a dir totes aquelles que no es reaprofiten a l’obra o 
a la restauració paisatgística, seran portades a abocador controlat i autoritzat per a tal 
activitat. Cada cop que es portin terres a l’abocador es demanarà un certificat on 
s’indiqui la quantitat de terra que entra a l’abocador provinent de l’obra. Aquest 
certificat serà entregat al responsable Ambiental de l’Obra. 

S'intentarà que les àrees destinades a abocadors estiguin el menys allunyades 
possible de l'obra, per tal d'aconseguir reduir el cost del transport. 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 
estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental. 

A continuació s’adjunten les adreces d’aquells abocadors que es troben més propers a 
zona del projecte i són els que caldrà utilitzar. Es presenten amb ordre de proximitat. 

Empresa gestora: Cantera Roca (Grupo Roca) 

Dipòsit controlat de runes i altres residus de la construcció de Vilanova i la 
Geltrú 

Codi de gestor: E-643.99 

Operacions autoritzades :T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 

Adreça física: Camí Corral del Carro s/n, 08800, Vilanova i la Geltrú, Tel. 670 746 519 

Adreça de correspondencia:  

CANTERA ROCA - OFICINA CENTRAL 

Ronda Europa 31, 08800, Vilanova i la Geltrú, Tel. 93 893 09 75 

Activitat: DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RUNES 
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Empresa gestora: MONSOLVEN, S.A. 

Dipòsit controlat de runes i altres residus de la construcció de Sitges 

Codi de gestor: E-608.99  

Operacions autoritzades: T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 

Adreça física: PEDRERA GINESTA-JOAN 08870 SITGES (carretera C-31 Km. 176) 

Adreça de correspondencia: C/ MOSSÈN SERRAJÒRDIA 29,2N,1A,  08840, 
VILADECANS, Tel. 936584555 

E-mail: monsolven@wordonline.es 

Activitat: DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RUNES 
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5.6 Zones verdes i vegetació 

Les alteracions més significatives que poden ocasionar les obres són l’eliminació de 
determinats exemplars arboris en les zones on s’executin les obres. 

L’arbrat constitueix un element fonamental, tant a nivell estètic com a nivell funcional, 
en els carrers de qualsevol ciutat. Els arbres, utilitzats com elements de composició 
urbana, permeten articular i modelar espais desproporcionats, establir la unitat 
paisatgística d’espais desequilibrats, diversificar i dinamitzar espais uniformes i 
monòtons, tancar perspectives excessivament profundes o obertes, ocultar o disminuir 
les vistes desagradables i façanes desafortunades, i augmentar la intimitat entre forats 
d’edificis fronterers. Així també, els arbres constitueixen filtres naturals que 
esmorteixen el soroll ambiental, absorbeixen gasos tòxics i fixen la pols en suspensió. 

Per això, per aturar l’afecció que originin les obres sobre determinats elements arboris 
s’hauran de prendre, en primer lloc, les mesures de protecció necessàries per a 
preservació de l’arbrat. Per això es seguiran els criteris establerts a la “Ordenança 
Municipal sobre Parcs i Jardins públics de Vilanova i la Geltrú”. 

Les obertures de rases, la compactació del terreny, la impermeabilització del sòl, 
l’elevació del nivell freàtic, són factors que cal preveure a l’hora de treballar al voltant 
dels arbres. És important, per tant, seguir les directrius que s’exposen a continuació: 

• És important no compactar el terreny al voltant dels arbres 
• Cal evitar obrir rases a menys de 1m de l’escossell dels arbres 
• No s’abocaran productes tòxics ni restes de construcció al voltant dels arbres 
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• No s’acopiarà material ni es col·locarà la caseta d’obra sobre l’escossell dels 
arbres. 

• No es podran utilitzar els arbres com a suport de tanques, senyals o 
instal·lacions elèctriques o similars. 

• Caldrà valorar una possible poda correctora de la capçada per a contrarestar la 
pèrdua d’arrels. 

• En espais oberts, caldrà protegir els arbres amb una tanca de fusta de 1,2-1,8 
m d’alçada, a una distància de 2 m de la capçada (5 m en arbres columnars) 

• Davant la impossibilitat d’impedir l’excés de trànsit i d’apilonaments, la 
superfície del sòl al voltant de l’arbre s’ha de recobrir amb una capa de material 
de drenatge (grava) d’un mínim de 20 cm de gruix, sobre la qual es col·locarà 
un revestiment de taulons o d’altre material semblant 

• Per evitar danys mecànics, i sobre tot quan es tracta d’arbrat de carrer, 
s’envoltarà el tronc amb una tanca de fusta, de 2m d’alçada com a mínim o 
s’anellarà amb pneumàtics. 

En cas d’afectació directa, s’haurà de procedir a la reposició d’aquests arbres, bé 
retirant-los i trasplantant-los posteriorment, o bé restituint-los amb altres exemplars de 
les mateixes espècies que els eliminats. 

L’elecció d’un tipus de mesura o un altre dependrà entre d’altres coses, de l’estat de 
conservació de cada exemplar, interès botànic, etc. 

En aquest projecte es preveu el trasplantament de tots els arbres afectats per les 
obres independentment de la seva mida. El nombre total d’arbres afectats per les 
obres és de 5 plataners i dues palmeres. 

El contractista haurà de presentar abans de l’inici de l’obra una planificació de les 
zones on ubicarà les zones d’abassegament de materials, la ubicació temporal i 
definitiva de les espècies a trasplantar i en cas que s’utilitzessin zones verdes per 
l’abassagament de materials haurà de demanar els permisos corresponents i, en tot 
cas, restaurar les zones afectades. 

Tots els arbres que no superin el trasplantament hauran de ser substituïts. A totes les 
zones afectades on calgui replantar o plantar alguna espècie arbòria es deixarà com a 
mínim una capa de 1,5 metres de terra per a permetre el correcte desenvolupament de 
l’arbrat. 

5.7 Patrimoni cultural 

S’efectuarà un seguiment de l’activitat d’excavació, amb l’objecte de documentar 
dades no observades durant la fase prèvia de l’estudi d’impacte. 

5.8 Medi socioeconòmic 

Béns i serveis 
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Pel que fa a les cimentacions i infraestructures subterrànies, s’hauran de dur a la 
pràctica les recomanacions constructives reflectides en els estudis geotècnics i 
estructurals que s’incloguin en projecte. Amb això s’evitaran riscos de col·lapse del 
terreny i afeccions a conduccions subterrànies existents a la zona. 

S’haurà de preveure la reposició de tots els serveis i infraestructures afectades per les 
obres, i un cop finalitzades s’han de recuperar les condicions d’operativitat i 
transitabilitat viària. 

A més a més de les mesures de seguretat estrictament relacionades amb les obres, se 
n’hauran de prendre altres que permetin garantir la seguretat dels usuaris dels carrers 
on s’executaran les obres a cel obert i carrers adjacents durant el període de 
construcció del dipòsit, com: 

Seguretat vial 

• Senyalització de zona d’obres, limitació de velocitat, desviaments, etc. 
• Vigilància i control dels accessos de maquinària o camions als carrers o 

carreteres de l’entorn de l’obra. 
• Limitació de les tasques més perilloses, o de risc pel trànsit, a hores i dies de 

menor densitat de circulació. 

Amb la finalitat de reduir al màxim les afeccions a la població resident a la zona 
d’actuació, així com la que transiti per la mateixa, en el pla d’obra que executi 
definitivament l’adjudicatari de les obres s’hauria de contemplar que les obres 
superficials es realitzin a l’hivern, reduint-se així el nombre d’afectats. 

Afeccions a la població 

5.9 Gestió de residus 

S’ha de gestionar de manera correcta els residus que es produeixen durant el procés 
constructiu, intentant minimitzar la quantitat d’aquells que van a l’abocador, i obtenir el 
màxim de residus valorables que puguin aprofitar-se. Per això s’han d’organitzar a 
l’obra contenidors diferents en funció del tipus de residu que es pugui generar a l’obra. 

Els residus de construcció tenen dos orígens clarament diferenciats: els que 
procedeixen de la pròpia acció de construir i que són generats pels materials sobrants i 
els embalatges dels productes que arriben a l’obra. Els sobrants acostumen a ser 
majoritàriament de naturalesa pètria o metàl·lica, mentre que els d’embalatge es 
caracteritzen per un baix pes però un volum considerable. 

El conjunt final de materials o residus presenta una gran heterogeneïtat: la part més 
important de naturalesa pètria però a més, metalls, fusta, paper, cartró, plàstics, etc. 
Per aquesta raó el seu reciclatge resulta més difícil. 
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També, com a conseqüència del canvi d’olis i lubrificants emprats en els motors de 
combustió i sistemes de transmissió de la maquinària de construcció, el contractista es 
converteix en productor de residus tòxics i perillosos. Els residus generats a l’obra 
(olis, formigons, restes de ferm, bidons, llaunes, plàstics i fustes, entre d'altres) s’han 
de gestionar de manera que es pugui garantir un destí controlat.  

Existeix legislació a Catalunya sobre gestió de residus de construcció (Decret 
201/1994) que obliga en treballs d’enderroc, moviment de terres i excavacions, 
construcció nova i reformes, a declarar la producció de residus i especificar-ne el destí 
final que pot ser una planta de reciclatge o de tractament o un abocador municipal-
comarcal legalitzat. Aquest procés té un cost per al constructor que és el que suposa 
realitzar una gestió adequada dels residus que es produeixen a la seva obra. Esta 
prohibit i es sancionen les deposicions dels residus a abocadors incontrolats. 

En aquest sentit, la legislació vigent estableix els sistemes de classificació, transport i 
gestió de cadascun dels residus que es poden generar durant l’activitat. Les principals 
normatives vigents pel que fa a residus són: 

• Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus 
• Decret 93/1999, de 6 d’abril sobre procediments de gestió de residus 
• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
• 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. 

• Decret 201/1994, del 8 d’agost, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció, 

• Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 

Aquestes normatives recullen les directrius de la UE pel que fa a la correcte gestió dels 
residus.  

En aquest context, la Guia de bones practiques d’edificació sostenible per a Vilanova i 
la Geltrú recomana les següents mesures correctores: 

• Planificar i controlar l’execució de l’obra perquè no es produeixin sobrants 
innecessaris. Considerar que cada proveïdor hauria de fer-se càrrec de la 
gestió i destí final del material d’embalatge que utilitza. 

• Separar els residus produïts durant l’execució d’obra, emmagatzemant-los en 
contenidors diferents segons el seu origen, sempre que existeixi una 
infraestructura adequada per a la seva valorització. 

• Aprofitar a l’obra la runa i restes petris triturats com a material drenant o com 
subbase de paviments. 

• Està prohibida la incineració de residus a l’obra o el vessament de substàncies 
contaminants a les xarxes generals de clavegueram, etc. 
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• Utilitzar elements auxiliars d’execució d’obra reutilitzables. Fer-ne una bona 
neteja després d’utilitzar-los. 
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Annex 18: Estudi econòmic 

1. Introducció 

La importància de la realització d'aquest projecte executiu del dipòsit anti-DSU a 
Vilanova i la Geltrú, ve determinada pels problemes d’abocaments de contaminants al 
Torrent de la Pastera i a la platja del Far quan es produeixen episodis de pluja, 
sobretot tenint en compte la previsió de demanda futura degut al creixement 
poblacional que s'espera en la zona. 

Això explica la necessitat de construir un dipòsit anti-DSU en la zona nord del Barri del 
Mar, per evitar els problemes de males olors i contaminació que tenen lloc quan plou. 

La manera d'avaluar el possible perjudici, que la precària situació actual podria produir 
a la població, és de difícil determinació ja que depèn de molts factors. A més del 
problema principal de contaminació, marcaria també un fre al creixement turístic i 
econòmic de la zona. 

S'intentarà doncs, en aquest annex, avaluar l'impacte del projecte a través d'indicadors 
indirectes suposant la situació hipotètica en què no es construís el dipòsit. 

2. Metodologia d’anàlisi 

Aquesta metodologia d'anàlisi es basa en preveure una situació hipotètica i alternativa 
a la construcció del dipòsit. Suposarem que el dipòsit no s'executa i com a 
conseqüència anualment s’ha d’augmentar el pressupost destinat a la neteja de la 
platja del Far de Sant Cristòfol. 

La despesa anual que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú destina a les platges suposa 
un total de 600.000 euros, que es reparteixen de la manera següent: 

• inversions: 135.000 euros 

• manteniment: 165.000 euros 

• neteja de platges: 200.000 euros 

Les activitats que es desenvolupen a les platges ja siguin realitzades per l’Ajuntament 
o per empreses contractades són: 
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La construcció del dipòsit anticontaminació permetrà reduir la despesa en les activitats 
marcades en vermell a la taula anterior, que són: 

• Neteja mecànica de la sorra 
• Neteja manual de la sorra 
• Gestió externa dels residus 
• Neteja residus sòlida flotants de l’aigua 

 
Sòlids flotants recollits per les embarcacions amb port base a Mataró i Vilanova 

A més, el fet de millorar la qualitat d’aigua de la platja farà que s’aconsegueixi el 
distintiu de Bandera Blava i que al Butlletí de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) les 
platges de Vilanova i la Geltrú constin com a platges de qualitat “Molt Bona”. 
Actualment les platges de Vilanova i la Geltrú obtenen qualificacions inferiors a “Molt 
Bones” per l’arribada de plàstics i altres residus en abundància a les aigües de bany. 
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Per tant, la imatge de les platges de Vilanova i la Geltrú millorarà gràcies a la 
construcció del dipòsit, fet que atraurà més visitants a les platges i per tant, tindrà 
factors positius a l’economia local. 

3. Conclusions 

Amb aquest anàlisi de la hipotètica no execució del dipòsit anti-DSU, es veu que els 
costos anuals per neteja de platges augmentaran any rere any i tot i així no es 
compliran les condicions per obtenir la Bandera Blava i la qualificació de platja de 
qualitat “Molt Bona” per part de l’ACA. 

El dipòsit anti-DSU permetrà reduir els costos anuals en neteja de platges i millorarà 
l’economia dels sector terciari, ja que la millora de la qualitat de les aigües de bany 
atraurà més visitants. 

Queda doncs demostrat que la construcció d’un sol dipòsit anticontaminació que 
retingui l’aigua dels primers minuts de precipitació, és més econòmic que l’alternativa 
d’augmentar anualment el pressupost dedicat a la neteja de les platges sense millorar-
ne la qualitat, ja que els episodis de pluja anul·len els esforços realitzats en temps sec. 
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1. Aspectes generals 

1.1 Objecte, abast i disposicions generals 

1.1.1 Objecte 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc 
estructurar l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels 
materials a emprar; igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés 
d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar 
els amidaments i abonaments de les obres. 

1.1.2 Àmbit d'aplicació 

El present plec, amb la totalitat dels seus apèndixs, s'aplicarà a totes les obres 
necessàries per a la construcció del dipòsit anti-DSU de Vilanova i la Geltrú i 
urbanització de la superfície afectada. 

1.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les 
contingudes en aquest Plec, les Disposicions que a continuació es relacionen,  sempre 
que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. 

− Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 
3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976. 

− Instrucció per a la Recepció de Ciments, RC/97, aprovat per Reial Decret 776/1997 
de 30 de maig. 

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

− Instrucció relativa a les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, 
I.A.P. aprovada el 12 de febrer de 1998. 

− Norma sismorresistent P.D.S.-2002  

− Instrucció per al projecte i execució de les obres de formigó en massa o armat EHE-
08. 

− Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos RPX-95. 

− Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 

− Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer" 

− Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 
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− Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució 

d'assaigs de materials actualment en vigència. 

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

− Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua 
(ordre del M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 

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

− Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts, PG-
4/88, esmentat a l'Ordre 2808/1988, de 21 de gener, sobre modificació de determinats 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i 
Ponts i al qual queden incorporats els articles modificats. 

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

− Llei de Prevenció de Riscs Laborals 31/1995, de 8 de novembre. 

− Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre pel que s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

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

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

− Normes U.N.E 

− Reglament electrotècnic 

− CPI-96 

− Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 

− Norma NBE, EA-95 Estructures d’acer en edificació. 

− Normes tecnològiques de l'edificació. 

− Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban 
Terradas. 

− Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T. 

− Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 
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− Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de   la Construcció i Obres 
Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

− Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 
d'agost de 1970). 

− Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 
1980). 

− Ordre Circular 299/89T de 1989 del M.O.P.U., referenciat a "Recomanacions sobre 
mescles bituminoses en calent". 

− Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1 I.C. i els senyals d’obra la 
Instrucció 8.3. I.C. 

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998 (DOGC de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra 
pública de determinats productes utilitzats en la construcció. 

Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de 
materials que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions 
d’aquest projecte, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l’Associació Europea de Lliure Canvi. També es procurarà, en el seu cas, que els 
esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les 
clàusules dels plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat 
article. 

- Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 

- Ciments 

- Guixos 

- Escaioles 

- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 

- Armadures actives d’acer 

- Filferros trefilats llisos i corrugats 

- Malles electrosoldades i biguetes semirresistents 

- Productes bituminosos impermeabilitzants 
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- Poliestirens expandits 

- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 

- Xemeneies modulars metàl·liques 

- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 

- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 

- Cables elèctrics per a baixa tensió 

- Aparells sanitaris 

- Aixetes sanitàries 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions 
posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant el 
termini de les obres d'aquest projecte. 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de 
tota índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i 
d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si 
són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director 
d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest 
plec. 

1.2 Descripció general de l'obra 

L’obra projectada contempla la construcció del dipòsit anti-DSU de Vilanova i la Geltrú i 
la urbanització de la superfície afectada, la seva descripció general es realitza dins del 
Document nº.1 del present projecte. 

1.3 Direcció d'obra 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com 
de les que corresponguin a ampliacions o modificacions, estarà a càrrec d'una Direcció 
d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la 
Direcció d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en 
totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista. 

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

- Els plànols del projecte. 

- El Plec de Condicions Tècniques. 
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- Els quadres de preus.  

- El preu i termini d'execució contractats. 

- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per la propietat. 

- Les modificacions d'obra establertes per la propietat. 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries 
que d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li 
siguin dictades per la Direcció d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós 
en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, d'informació 
relacionades amb l'execució de les obres. 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la 
documentació o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a 
facilitar la realització de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat 
compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin prèviament 
conformades per la propietat. 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin 
capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries 
objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de 
tal manera que estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades 
per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui 
encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir 
documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al 
seu barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació 
definitòria de les obres. 

1.4 Desenvolupament de les obres 

1.4.1 Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la 
Direcció d'Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos 
de referència que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules 
contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre 
dades sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les obres definides al 
Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas de que s'hagués 
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apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter 
d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les 
obres a executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar 
terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents. 

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, 
conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme 
l'obra. El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que 
programi portar-los a terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, 
en cas de que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure 
correctament la forma i temps d'executar-los. 

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs 
efectuats. 

1.4.2 Plànols d'obra 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de 
la zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols 
detallats d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant 
adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols 
del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els 
plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se 
amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a 
l'execució de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, 
que igualment, assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha d'establir-
los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a 
introduir les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions 
d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu 
ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament 
justificades, sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància 
d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a la propietat per a l'adopció de 
l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap 
modificació sobre el programa d'execució de les obres. 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el 
termini dins del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el 
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programa de treballs. La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a 
denegació a la petició formulada. 

1.4.3 Programa de treballs. 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un 
programa de treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat per la propietat 
al temps i en raó del Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de 
la propietat. 

El programa de Treball comprendrà: 

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, 
definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que 
formaran el programa de treball. 

b) Avantprojecte de les instal.lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos 
camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació 
de la seva capacitat per a assegurar l'acompliment del programa. 

c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves 
característiques, on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la 
data en que estarà a l'obra així com la justificació d'aquelles característiques per a 
realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les 
capacitats per a as-segurar l'acompliment del programa. 

d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba 
el personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en 
que es trobi a l'obra. 

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals 
de subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la 
seva reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, 
establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte  
explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen 
les altres, així com altres particulars no compreses en aquestes. 

h) h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del 
conjunt de l'obra. 

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el 
programa establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, 
modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, 
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la Propietat ho cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al 
Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en la seva 
redacció. 

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de 
detall d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com 
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

1.4.4 Control de qualitat. 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs 
que cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència 
humana i material necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran 
d'abonament especial. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o 
qualitat, segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra 
apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del 
termini que s'assenyali. 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades 
no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de la 
propietat, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i 
capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una 
penalització econòmica. 

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de 
servei, seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini 

que s'assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions 
especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, la propietat 
podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista. 

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció 
provisional d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el 
compliment de condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva 
part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta 
realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal 
objecte. 
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De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció 
de l'obra. 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció 
d'Obra sense dret a cap indemnització per al Contractista. 

1.5 Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs 

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i 
operari que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de 
treballs. Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, 
la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les 
obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, 
havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la 
Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució 
de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre 
de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No 
obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat 
a l'obra. 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a 
tenir a l'obra, no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni 
retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 

1.5.1 Informació a preparar pel contractista 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció 
d'Obra informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin 
encomanats. 

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació 
vindrà fixada per la Direcció d'Obra. Serà, de la mateixa manera, obligació del 
Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la forma del terreny 
que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres, així com les 
de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra 
prèviament a la seva ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les 
obres, a redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que 
aquesta cregui convenient. 
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La propietat no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi 
comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol 
despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades les anomenades 
obres, sigui a càrrec del Contractista. 

1.5.2 Manteniment i regulació del trànsit durant les obres 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés 
de vehicles al tall de treball des dels carrers confrontant així com la incorporació de 
vehicles als mateixos. A tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els 
organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit. 

El contractista haurà de mantenir l’accés dels veïns als pàrkings particulars situats a 
l’interior de l’obra. Els treballs addicionals o les repercussions que això suposa està 
inclòs en les partides d’obra, de manera que no hi ha dret a reclamació per aquests 
conceptes. 

Els desviaments de trànsit hauran de ser aprovats per la Comissió d’Obres i Circulació 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i s’haurà d’executar i senyalitzar segons les 
indicacions de la Policia Local. 

1.5.3 Seguretat i salut al treball. 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la 
prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la 
Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 
25/10/97). 

1.5.4 Afeccions al medi ambient 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries 
perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, 
graveres i préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes 
fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements 
adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius 
i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra 
es produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament 
necessari per a la implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà 
de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt 
apuntats i qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al 
medi ambient, havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys 
causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals 
competents en la matèria. 
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1.5.5 Abocadors 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 
aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, 
en el cas que estigui constituïda. 

1.5.6 Execució de les obres no especificades en aquest plec 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no 
figuren en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb 
allò especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que 
ordeni el director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 

1.6 Amidament i abonament 

1.6.1 Amidament de les obres 

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com 
plantacions i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent 
l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment l'amidament de les unitats d'obra 
executades durant el període de temps anterior i en la forma que estableix aquest Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars i, en el cas de que no quedes prou clar en ell, 
es mirarà l’article corresponent en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals o en la 
normativa vigent que afecti a la partida d’obra tractada i, sinó es farà segons especifiqui 
la Direcció Facultativa. 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de 
quedar posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la 
Direcció amb la suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les 
corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la 
conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 

Si no hi hagués avís amb antelació, estaria obligat a acceptar les decisions de 
l'Administració sobre el particular 

1.6.2 Abonament de les obres 

Preus unitaris 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que 
s'aplicarà als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat 
d'obra. 
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La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és 
d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista 
reclamar modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment 
executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de 
Preus núm. 2. 

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la 
Memòria, s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i 
mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i 
tipus d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de 
materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests 
extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu 
unitari i estan continguts en un document merament informatiu. 

Altres despeses per compte del contractista 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi 
explícitament el contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació 
sigui limitadora. 

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions 
auxiliars, incloses les d'accés. 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 
materials. 

- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, 
dany o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i 
carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa 

- Les despeses de conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i 
altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les   obres. 

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de 
l'obra quan es finalitzi. 

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al 
subministrament de l'aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres. Les 
despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències 
observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 
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- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

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

1.7 Accessos a veïns 

Durant l’execució de les obres el contractista haurà de garantir l’accés dels veïns a les 
finques particulars i aparcaments afectats per les obres. 

El cost de condicionament dels accessos està inclòs en els preus del projecte, no 
donant dret a abonament independent 

1.8 Accessos i transports 

Tots els preus ofertats pel contractista contemplaran la singularitat de l’obra i tenen 
inclòs l’execució de tots els accessos necessaris per a l’execució de l’obra, així com la 
seva restitució a l’estat inicial. Així mateix els preus tenen inclòs tots els transports 
d’equips per l’execució de l’obra i en especial els transports d’equips d’execució de 
pantalles, fins i tot els desplaçaments de maquinària entre diferents punts de l’obra i 
fins i tot els costos d’aturada inicial o total dels equips i els nous transports dels 
mateixos 

1.9 Necessitat de pilots qualificats 

Els costos derivats de la necessitat de fer servir pilots qualificats per a la realització de 
determinats treballs, estan inclosos per a totes les partides dins dels preus del projecte i 
per tant, no donen dret a cap abonament addicional. 

1.10 Posada en proves, legalització i visat de les instal·lacions 

Totes les postes en prova de les instal·lacions queden incloses dins dels preus del 
projecte, i no donen dret a cap abonament addicional. Totes les legalitzacions i visats 
de les instal·lacions són a càrrec del contractista. 

1.11 Provisionalitat de les instal·lacions 

L’execució de les instal·lacions tindrà en compte les provisionalitats necessàries per a 
la construcció dels nous equipaments d’acord amb els plànols del projecte i les 
indicacions de la Direcció d’Obra. El contractista no podrà reclamar un increment de 
preus per causa d’aquests provisionalitats 

2. Demolicions, enderrocs i moviment de terres 

2.1 Demolicions i enderrocs 

Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 
del PG3. 
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En aquest conjunt d’unitats d’obra s’inclou: 

- L’enderroc d’estructures existents. 

- L’enderroc d’estructures de qualsevol tipus de formigó en massa o armat. 

- L’enderroc d’estructures de maó o totxana de qualsevol tipus 

- L’enderroc de diferents elements de vialitat 

- La demolició dels elements de sanejament i drenatge. 

2.1.1 Enderrocs d’estructures de formigó en massa o armat 

Definició i condicions de la partida d'obra executada 

Definició: 

Enderroc d'estructures de formigó en massa o armat. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de l’enderroc (mesures de seguretat, apuntalaments, estintolaments, 
desconnexió d’instal·lacions existents etc.) 

- Tall amb disc o fil adiamantat si així o exigeix el director de les obres. Es realitzaran 
en el seu cas els taladres previs necessaris. 

- Enderroc amb mitjans mecànics o manuals. 

- Trossejat dels materials per a que es puguin carregar i transportar. 

- Tall d’armadures. 

- Neteja de la superfície de les restes de runa. 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i 
dels materials de rebuig generats i condicionament de l’abocador, inclòs transport, 
càrregues i acopis intermitjos. 

Condicions generals: 

La profunditat d'enderroc dels fonaments cal que sigui, com a mínim, de 50 cm per 
sota la cota més baixa del terraplè o desmunt. 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
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El trajecte que han de recórrer els vehicles de transport de runa ha de complir les 
condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Condicions del procés d'execució 

Condicions generals: 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la Documentació Tècnica. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva 
construcció. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui 
en la Documentació Tècnica o en el seu defecte, la Direcció Facultativa. Els treballs 
s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària 
és > 35 cm i la seva alçària és ≤ 2 m. Si es preveuen desplaçaments laterals de 
l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la 
Direcció Facultativa. En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill 
d'inestabilitat. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. S'han d'eliminar els elements que 
puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
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El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. Durant 
el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 

Tots els materials provinents d'excavacions o rebaixos que la Direcció Facultativa. 
consideri inadequats o que sobrin, s'han de transportar a un abocador autoritzat. 

En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l’obra sense que prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la 
comissió de seguiment medi ambiental, en el cas que estigui constituïda. 

Fonaments: 

S'ha de demolir de dalt a baix sense soscavar. 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa. 

No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància ≤ 60 cm. 

Murs de contenció, estructures de paredat i estructures de maó: 

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició 
es faci pràcticament al mateix nivell. 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o empentes de 
terres. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa. 

En murs d'alçària lliure en una o ambdues cares, més gran de 20 vegades el seu gruix, 
s'hi ha de col·locar bastides amb una barana i un sòcol. 

Amidament i abonament 

Enderroc d’estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat amb 
mitjans mecànics o manuals 

m3 realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre 
les dades inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades 
finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix. 

Criteris generals: 

No seran objecte d'abonament independent el tall d’armadures ni la càrrega i transport 
a dipòsit o abocador dels productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats 
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d'enderroc., fins i tot els acopis intermitjos necessaris amb els corresponents 
transports. El preu és independent del mètode de demolició i del mètode de transport. 
No és d’abonament independent el tall amb disc o fil diamantat si així ho executa el 
contractista sense haver-ho demanat la D.O. També esta inclòs a la unitat d’obra el 
pagament de cànon d’abocament i condicionament de l’abocador, així com a totes les 
operacions incloses en la definició o condicions generals de les unitats d’obra. 

Normativa de compliment obligatori 

NTE-ADD/75 "Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. 
Desmontes. Demoliciones." 

Decret 201/1994 -26 juliol, “Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció” 

2.1.2 Demolicions d'elements de vialitat 

Definició i condicions de la partida d'obra executada 

Definició: 

Demolició de paviments,estructures, bases, subbases, rigoles i vorades. 

S’han considerat les unitats següents: 

- Demolicions. 

- Tall d’estructures amb serra de disc adiamantat. 

- Fresat de paviment de mescla bituminosa 

- Escarificació o estriat de paviment de mescla bituminosa  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Totes les operacions de preparació, com és ara desconnexió d’instal·lacions, 
proteccions, etc. 

- Demolició, tall amb serra de disc escarificat o fresat dels elements, amb mitjans 
mecànics o manuals. 

- Trossejat dels elements per a que es puguin carregar i transportar. 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades de la runa i 
condicionament de l’abocador, inclòs transport, càrregues i acopis intermitjos. 

- Neteja de la superfície de les restes de runa. 

- Refinat i compactació si es el cas. 
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Condicions generals: 

Un cop acabats els treballs, la superfície de base ha de quedar neta de restes de 
material. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

El trajecte que han de recórrer els vehicles que transportin la runa ha de complir les 
condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

Tall amb serra de disc adiamantat: 

Es realitzarà als llocs especificats a la Documentació Tècnica o en el seu defecte on 
indiqui la Direcció Facultativa. 

Toleràncies d'execució: 

Amplària ± 10% 

Alçària ± 10% 

Replanteig ± 1% 

Escarificació o estriat de paviment: 

El gruix del escarificat ha de ser l’indicat a la Documentació Tècnica o en el seu 
defecte el que determini la Direcció Facultativa. 

El tractament ha de ser uniforme en tota la superfície. 

Ha d’estar neta de restes de material. 

Condicions del procés d'execució 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la Documentació Tècnica. No s'ha de 
treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. La part per a enderrocar no ha de 
tenir instal·lacions en servei. S'han de protegir els elements de servei públic que 
puguin resultar afectats per les obres. La zona afectada per les obres ha de quedar 
convenientment senyalitzada. Els treballs s'han de fer de manera que molestin el 
mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la 
Direcció Facultativa. 
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L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. S'han d'eliminar els elements que 
puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. Durant 
el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 

Tots els materials provinents d'excavacions o rebaixos que la direcció facultativa. 
consideri inadequats o que sobrin, s'han de transportar a un abocador autoritzat. En 
cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l’obra sense que prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la 
comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

Amidament i abonament 

Enderroc de paviment de mescles bituminoses i escarificació o estriat: 

m2 de superfície realment executats, mesurats sobre la projecció horitzontal del terreny 
i dins dels límits ordenats per la direcció facultativa. 

Fresat de paviment: 

m2 de superfície per cm de gruix en planta realment executats, amidat segons les 
especificacions de la D.T. 

Tall amb serra de disc adiamantat: 

m de tall realment executats, ja sigui de mescles bituminoses, formigó o altres 
estructures amb un gruix de cota mitja especificat a la D.T. 

El preu inclou tota la maquinaria necessària, els acopis intemitjos, la càrrega i transport 
a abocador o, en el seu cas, a contenidor, de tots els productes resultants de 
l’operació. 

Enderroc de paviment de voreres o paviment de formigó: 

m2 de superfície en planta realment executats amb un gruix de cota mitja especificat a 
la D.T. 

En els paviments de voreres també queda inclosa la demolició de la base de formigó, 
que no serà objecte d’abonament independent. 

Enderroc de vorades i rigoles: 

m de demolició de vorada o vorada amb rigola de qualsevol tipus realment executada. 
El preu inclou també la demolició de la base de formigó. 
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Criteris generals: 

Aquests criteris inclouen tots els conceptes i operacions inclosos en la definició de la 
unitat d’obra. 

Queda inclòs dins de la unitat d’obra la càrrega, el transport a l’abocador dels materials 
resultants, el pagament de cànon d’abocament i condicionament de l’abocador i, per 
tant, no seran objecte d’abonament independent. En la partida de fressat també està 
inclòs en el preu l’escombrat. 

Normativa de compliment obligatori 

NTE-ADD/75 "Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. 
Desmontes. Demoliciones." 

Decret 201/1994 -26 juliol, “Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció” 

2.1.3 Demolicions d'elements de sanejament i drenatge 

Definició i condicions de la partida d'obra executada 

Definició: 

Demolició d'elements de sanejament, com son drenatges, clavegueres i cunetes de 
formigó en massa o armat, elements auxiliars, soleres, i reblerts de formigó, amb 
mitjans mecànics o manuals. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 
següents: 

- Totes les operacions de preparació com es ara desconnexió d’instal·lacions, 
brancals dels col.lectors, col.locació de proteccions, etc. 

- Demolició dels elements de sanejament. 

- Trossejat dels elements per a que es puguin carregar i transportar. 

- Tall d’armadures. 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d’abocament de la runa i 
condicionament de l’abocador, inclòs transport, càrregues i acopis intermitjos. 

- Neteja de la rasa de restes de runa. 

Condicions generals: 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
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El trajecte que han de recórrer els vehicles que transportin la runa ha de complir les 
condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

Condicions del procés d'execució 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la Documentació Tècnica. No s'ha de 
treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de 
manera que mantinguin el mateix nivell. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa. 

L'element ha enderrocar ha d'estar fora de servei. 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.O. 

No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 cm. 

La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el 
trajecte. 

Tots els materials provinents d'excavacions o rebaixos que la Direcció Facultativa. 
consideri inadequats o que sobrin, s'han de transportar a un abocador autoritzat. 
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En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l’obra sense que prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la 
comissió de seguiment medioambiental, en el cas que estigui constituïda. 

Amidament i abonament 

Clavegueres de formigó en massa o armat: 

m de llargària realment executats mesurats segons els diàmetres interiors dels tubs i 
considerant que tinguin reblert de formigó o solera. 

Cunetes de formigó: 

m de llargària realment executats mesurats segons secció. 

Criteris generals: 

Aquests criteris comprenen tots els conceptes i operacions inclosos en la definició de 
la unitat d’obra. 

No seran objecte d’abonament independent el tall d’armadures, la càrrega i transport a 
l’abocador dels materials resultants, ni el pagament de cànon d’abocament i 
condicionament de l’abocador, per considerar-se inclosos en les unitats d’obra de 
demolicions. 

Les demolicions d’embocadures i pous de registre s’amidaran com a m3 de obres de 
fàbrica de formigó. 

Normativa de compliment obligatori 

Decret 201/1994 -26 juliol, “Regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció”. 

2.1.4 Arrencada de paviments 

Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Definició: 

Arrencada de paviments i enderroc de solera, amb càrrega manual o mecànica sobre 
camió o contenidor. 

S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 

- Rajola ceràmica o gres amb mitjans manuals 

- Material sintètic i capa d’anivellació amb mitjans manuals 
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- Terratzo i capa de sorra amb mitjans manuals 

- Solera de formigó a ma i amb martell picador 

- Esglaó a ma i amb martell picador L'execució de la unitat d'obra inclou les 
operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i 
dels materials de rebuig generats i condicionament de l’abocador, inclòs transport, 
càrregues i acopis intermitjos 

Condicions generals: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Condicions del procés d’execució 

Condicions generals: 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada 

Abans de començar l’enderroc es neutralitzaran totes les instal·lacions que puguin ser 
afectades. 

El paviment s’aixecarà abans de procedir a l’enderroc de l’element resistent en el qual 
està col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, 
bigues o biguetes. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

Quan s’apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la D.O. 

No es dipositarà runa damunt de les bastides. 

No s’acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se 
dempeus o d’edificacions i elements aliens a l’enderroc. 

No s’acumularà runa amb un pes superior als 100 Kg/m2 damunt de sostres, encara 
que estiguin en bon estat. 



 

   Document nº3: PLEC DE CONDICIONS 

 

25 

Un cop acabat l’enderroc, el suport ha de quedar exempt de restes de morter i de 
paviment. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa. 

S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 

Amidament i abonament 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

2.2 Moviments de Terres 

2.2.1 Consideració general 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases 
amb referències topogràfiques precises. 

2.2.2 Excavació a cel obert 

Definició: 

L’excavació a cel obert compren el conjunt d’operacions per a excavar i anivellar les 
zones d’emplaçament de les obres fins la plataforma de treball definida als plànols de 
Projecte. Les esmentades operacions inclouen l’excavació, remoció, extracció, càrrega 
i transport al lloc d’utilització i acopis intermigs, (però no l’abocament dels productes 
sobrants de l’excavació), així com el refí i anivellació dels talussos i fons. 

En quant al material a excavar les excavacions a cel obert es classifiquen en: 

- Excavació en terreny tou, compacte o de trànsit 

- Excavació en terreny de roca 

S’entén per terreny tou el que pot ser excavat amb mitjans mecànics convencionals de 
potència mitja. L’excavació dels terrenys compactes o de trànsit exigirà la utilització de 
mitjans potents d’escarificació, tipus D-8 o retro-excavadores de gran potència. 

L’excavació en roca exigirà la utilització de mitjans mecànics, i no explosius. En cas de 
discrepància, el criteri objectiu per diferenciar les excavacions en roca de les restants, 
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serà la velocitat de propagació en roca corresponen a velocitats superiors a 1,150 
m/seg. 

El Contractista haurà de sotmetre a l’aprovació del Director d’Obra el pla d’execució de 
les excavacions. Aquest pla haurà d’indicar la maquinària i els mitjans auxiliars 
previstos per l’execució, així com les fases i procediments constructius. 

El Contractista notificarà a la Direcció d’Obra amb l’antelació suficient, el 
començament de qualsevol excavació per a poder realitzar els amidaments necessaris 
sobre el terreny. 

Durant l’execució dels treballs es prendran les precaucions adequades per a no 
disminuir la resistència del terreny no excavat. En especial, s’adoptaran les mesures 
necessàries per a evitar els següents fenòmens: inestabilitat de talussos en roca degut 
a excavacions inadequades, lliscaments ocasionats pel descalç del peu de l’excavació, 
erosions locals i embassaments deguts a us defectuós de les obres, etc. 

Durant les diverses etapes de la realització de l’explanació de les obres, aquestes es 
mantindran en perfectes condicions de drenatge. 

Tots els materials que s’obtinguin de l’excavació podran ser utilitzats, si compleixen les 
condicions requerides a aquest Plec, a la formació de reblerts i altres usos fixats als 
plànols. 

Els talussos de desmunt seran els que, segons la naturalesa del terreny permetin 
l’excavació, i posterior continuïtat de les obres amb la màxima facilitat pel treball, 
seguretat pel personal i evitar danys a tercers, estant obligat el Contractista a adoptar 
totes les precaucions que corresponguin en aquest sentit, incloent l’emparament 
d’estrebacions i proteccions enfront a excavacions, en especial en nuclis habitats, 
sempre d’acord amb la legislació vigent i les ordenances municipals en el seu cas, 
encara quan no fos expressament requerit per això pel personal encarregat de la 
inspecció o vigilància de les obres de la Direcció d’Obra. 

En qualsevol cas, els límits màxims d’aquests talussos a efectes d’abonament seran 
els que s’expressen als plànols. Tot excés d’excavació que el Contractista realitzi, 
excepte autorització escrita de la Direcció de l’Obra, ja sigui per error o defecte a la 
tècnica d’execució, haurà d’emplenar-se amb replè o tipus de fàbrica que consideri 
convenient la Direcció d’Obra i en la forma que aquesta prescribeixi, no essent 
d’abonament l’excés d’excavació ni el replè prescrit. 

En el cas de què en els talussos de les excavacions en explanació realitzats d’acord 
amb les dades dels plànols fossin inestables en una longitud superior a quinze metres 
(15m), el Contractista haurà de sol·licitar de la Direcció d’Obra, l’aprovació del nou 
talús, sense que per això resulti eximit de quantes obligacions i responsabilitats 
s’expressen al paràgraf anterior, tant prèviament com posteriorment a l’aprovació. 
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En el cas de què els talussos tinguin desperfectes abans de la recepció definitiva de les 
obres, el Contractista eliminarà els materials despresos o moguts i realitzarà 
urgentment les reparacions complementàries necessàries. Si els esmentats 
desperfectes són imputables a execució inadequada o a incompliment de les 
instruccions de la Direcció d’Obra, el Contractista serà responsable dels danys 
ocasionats. 

Les excavacions en roca s’executaran de forma que no es danyi, trenqui o desprengui 
la roca no excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir 
l’aigua, el Contractista adoptarà les mesures necessàries. 

Les toleràncies d’execució de les excavacions a cel obert seran les següents: 

- A les explanacions excavades en roca s’admetrà una diferència màxima de vint-i-
cinc (25) centímetres entre cotes extremes de l’explanació resultant i l’interval de la 
qual estarà comprés la corresponent cota del Projecte o Replanteig. A les excavacions 
en terra la diferència anterior serà de deu (10) centímetres. En qualsevol cas la 
superfície resultant ha de ser tal que no hi hagi possibilitats de formació de bassals 
d’aigua, havent de realitzar per evitar-ho, el Contractista pel seu compte l’adob de la 
superfície, acabant l’excavació corresponent de manera que les aigües quedin 
conduïdes a la cuneta. 

- A les superfícies dels talussos d’excavació s’admetran sortits de fins a deu (10) 
centímetres i entrants de fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per a les excavacions en 
roca. Per a les excavacions realitzades en terra s’admetrà una tolerància de deu (10) 
centímetres en més o en menys. 

- A les explanacions excavades per a la implantació de camins es toleraran 
diferències en cota de fins a deu (10) centímetres en més i quinze (15) centímetres en 
menys per a excavacions realitzades en roca i de cinc (5) centímetres en més o menys 
per a les realitzades en terra, havent en ambdós casos de quedar la superfície 
perfectament sanejada. 

Aquestes toleràncies són d’execució, sense que siguin objecte d’abonament. 

Despreniments: 

Es consideraran com a tal a aquells despreniments inevitables produïts fora dels perfils 
teòrics definits als plànols. 

La Direcció d’Obra definirà què despreniments seran conceptuats com a inevitables. 

Podran ser despreniments abonables els que es produeixin sense provocació directa, 
sempre que el Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a 
excavacions. 
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A les excavacions en roca on així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director 
d’Obra, el Contractista podrà ser obligat a practicar aquest sistemes per al millor 
acabat dels talussos i evitar danys al terreny immediat al que ha de ser excavat. 

Amidament i abonament 

m3 de volum realment executat amidat sobre perfil teòric segons les especificacions 
de la Documentació Tècnica. 

No s'abonarà l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.O., ni 
els treballs que calguin per reomplir-lo. 

El volum resultant ha d'ésser la diferència entre els perfils transversals del terreny, 
contrastats, presos abans de començar les obres, i els perfils teòrics de l'explanació 
assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per la D.O., que passaran a 
prendre's com a teòrics. 

Aquests criteris inclouen tots els conceptes i operacions inclosos en la definició de la 
unitat d’obra. 

Queda inclòs dins de la unitat d’obra corresponent la càrrega i el transport dels 
productes resultants a l’abocador, lloc d’ús, instal·lacions o aplecs i la correcta 
conservació d’aquests dins a la seva reutilització, així com la càrrega i el transport 
posterior des de l’aplec al lloc d’ús o abocador. 

També s’inclou el pagament dels cànons d’ocupació i abocador, qualsevol altre tipus 
de despeses que fossin precises i el condicionament de l’abocador. 

També estan inclosos en el preu la formació dels cavallons que poguessin resultar 
necessaris, refí de talussos, esgotaments per qualsevol procediment i quantes 
operacions facin falta per a una correcta execució de les obres. 

Així com la construcció, manteniment i eliminació, si cal, dels camins de comunicació i 
accessos necessaris entre les excavacions i les zones on han d’anar les terres. 

El preu és únic sigui quina sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. 

2.2.3 Excavació en rasa 

Definició: 

S’entendrà per rases aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de 
construir uns fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, 
etc. 
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L’excavació del fonament d’obra de fàbrica consisteix en el conjunt d’operacions 
realitzades per preparar la superfície de col·locació dels fonaments de les obres de 
fàbrica. Aquest plec és vàlid per a les següents unitats d’obra: 

- Excavació en terreny no classificat de rases pous o fonaments, amb mitjans 
mecànics, inclòs el tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc 
d'us del material excavat. 

- Excavació manual, ajudada o no per maquinària específica, per a la localització de 
tot tipus de serveis 

L’excavació de rases, pous i fonaments inclou les operacions següents: 

- Perforació del terreny. 

- Excavació i extracció dels materials i neteja del fons de l'excavació 

- Repàs de talussos i sòls 

- L'estrebada necessària al 100% i els materials que la composen 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones d'emprament, d'emmagatzematge 
provisional i/o abocador 

- Cànon d’ocupació o d’abocador i condicionament de l’abocador 

- Conservació adequada dels materials amb bomba d’extracció, en cas que fos 
necessari 

- Esgotaments i drenatges que siguin necessaris 

- Construcció, manteniment i eliminació si cal, de camí d’accés als talls 

L’excavació manual per a localitzar serveis inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Excavació manual inclòs demolició de paviment 

- Detecció de serveis 

- Eventual ajuda de maquinària 

- Esgotaments 

- Recollida de materials en les immediacions de la rasa 

- Tapat de la rasa, i si fos necessari, en les condicions de compactació requerides 
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- Apuntalaments 

En el cas de l’excavació de la rasa necessària per a la realització del clavegueram, 
degut a que la rasa es més profunda, es considerarà una estrebada especial. 

Condicions generals: 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.O. 

Toleràncies d'execució per a l’excavació de rases, pous i fonaments: 

- Planor ± 40 mm/m 

- Replanteig < 0,25% 

± 100 mm 

- Nivells en terrenys diferents de roca± 50 mm 

- Nivells en roca + 0 mm 

200 mm 

- Dimensions ± 50 mm 

Es considera terreny sense classificar, el que per a la seva excavació cal la utilització 
de mitjans mecànics de gran potència, fins i tot, explosius o martell picador o qualsevol 
combinació d’aquests sistemes. 

La superfície excavada ha de tenir un aspecte uniforme. 

El trajecte que s'ha de recórrer en les operacions de transport de terres, ha de complir 
les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

Les fondàries i dimensions dels fonaments cal que siguin les indicades als plànols. 

El fons de l'excavació ha de quedar pla i anivellat. 

En el fons de l'excavació no hi ha d'haver material solt o fluix, ni roques soltes o 
desintegrades. 

Les esquerdes i les ranures del fons de l'excavació s'ompliran adequadament. 

Les crestes i els pics existents en el fons de l'excavació han d'estar regularitzats. 

Cal treure els estrats de terreny excessivament prims. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.O. 
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Un cop la D.O. hagi donat la seva aprovació, el fons de l'excavació dels fonaments per 
obres de fàbrica han de quedar protegits, per evitar qualsevol alteració, mitjançant una 
capa de formigó de neteja. 

Condicions del procés d'execució 

Condicions generals: 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la D.O. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

Tota excavació ha d’estar portada en totes les seves fases amb referències 
topogràfiques precises. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han 
de referir totes les lectures topogràfiques. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'actuació de les 
màquines d'excavació, o la voladora en el seu cas, pugui afectar les construccions 
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.O. 

Qualsevol variació en les condicions del terreny que difereixi sensiblement de les 
suposades, s’ha de notificar immediatament a la D.O. per què pugui introduir les 
mesures correctores que estimi convenients. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

Cal mantenir al voltant dels pous i rases una zona de terreny lliure d'una amplària 
mínima d'1 m. 

No s'han d'acumular a la vora de les zones de treball, materials, procedents o no de 
l'excavació, ni s'ha de situar maquinària que pugui provocar esllavissaments. 

Quan es pugui esperar esllavissades o corriments, les excavacions es realitzaran per 
trams. 

Les excavacions s’estrebaran quan les condicions de seguretat així ho exigeixin. En tot 
cas, la D.O. podrà ordenar l’ús de l’estrebada quan ho consideri necessari. 
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En totes les estrebades, el contractista realitzarà els càlculs necessaris basant-se en 
les càrregues màximes que puguin donar-se sota les condicions més desfavorables 

L’estrebada s’elevarà, com a mínim, cinc centímetres (5 cm) per sobre de la línia del 
terreny o de la franja protectora. 

Els dispositius de travament han d'estar col·locats de manera que no es puguin produir 
vinclaments. Les traves de fusta han d'estar aixamfranades en els extrems i cal falcar-
les per evitar qualsevol esmunyiment. 

De conformitat amb la D.O. es pot prescindir de l'estrebada a canvi de realitzar els 
corresponents talussos, amb els pendents adequats tenint present les característiques 
del sòl, filtracions d'aigua, pluja, així com les càrregues, tant estàtiques com 
dinàmiques, a les proximitats. 

Cal preveure els sistemes de drenatge, tant provisionals com definitius, per evitar 
danys a les obres executades. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins 
l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el 
trajecte. 

Tots els materials provinents d'excavacions o rebaixos que la D.O. consideri 
inadequats o que sobrin, s'han de transportar a un abocador autoritzat. 

En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l’obra sense que prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la 
comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

Excavació de rases, pous i fonaments: 

Els treballs d'esgotament s'han de poder realitzar sense interrupció. 

Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície dels fonaments. 

Els conductes filtrants i canonades han de discorrer pels costats de les superfícies de 
fonamentació. 
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Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

En cas de trobar nivells aqüífers no previstos, s'han de prendre mesures correctores 
d'acord amb la D.O. 

En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm, no s'ha de fer fins moments abans 
de reblir. 

Amidament i abonament 

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, o buidat entre 
pantalles a cel obert o sota llosa, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en 
roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs 
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 

En cas d'excavació de fonaments d’estructures i murs de formigó, el volum resultant ha 
d'ésser el del prisma de cares laterals verticals, la base inferior del qual, situada a la 
cota de fonament, és determinada per la superfície de costats paral·lels, a una 
distància de cinquanta centímetres (50 cm) a cada costat de la sabata contra el terreny 
i la base superior de la qual és l'intersecció de les cares laterals amb el fons del 
desmunt o cota d'explanació i en el cas d'obres situades fora del desmunt a realitzar, 
amb el terreny natural. 

En cas de rases lineals per a tubs o canalitzacions, i sempre que el seu abonament no 
estigui inclòs dintre d'una altre partida d'obra, el volum resultant serà el comprès entre 
el fons teòric de l'excavació, els dos talussos i el terreny superior definits a la D.T. 

Els excessos excavats dels talussos i sobreamples, es consideraran inclosos dins de 
l’amidament definit als paràgrafs anteriors; i per tant, no seran objecte d’abonament. 

Si en obres situades sota d'un terraplè o dins d'ell, la D.O. autoritzés l'excavació 
després de realitzar aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament, excepció 
feta d'aquells talls per a tubs en els que el sistema constructiu fixat per la D.T. tingui 
previst el reblert de formigó contra les parets de la rasa. 

En el cas de les estrebades necessàries (especialment necessari a les rases per a 
clavegueram), aquestes aniran incloses en el preu de la rasa i no són d’abonament 
independent. 

Aquests criteris inclouen tots els conceptes i operacions inclosos en la definició de la 
unitat d’obra. 

Queda inclòs dins de la unitat d’obra corresponent la càrrega i el transport dels 
productes resultants a l’abocador, lloc d’ús, instal·lacions o aplecs i la correcta 
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conservació d’aquests dins a la seva reutilització, així com la càrrega i el transport 
posterior des de l’aplec al lloc d’ús o abocador. 

També s’inclou el pagament dels cànons d’ocupació i abocador, qualsevol altre tipus 
de despeses que fossin precises i el condicionament de l’abocador. 

També estan inclosos en el preu els pretalls i la formació dels cavallons que poguessin 
resultar necessaris, refí de talussos, esgotaments per qualsevol procediment, les 
estrebades i quantes operacions facin falta per a una correcta execució de les obres. 
Així com la construcció, manteniment i eliminació, si cal, dels camins de comunicació i 
accessos necessaris entre les excavacions i les zones on han d’anar les terres. 

El preu és únic sigui quina sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. 

Normativa de compliment obligatori 

Normativa general: 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

Decret 201/1994 -26 juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 

2.2.4 Excavacions de buidats entre murs pantalles i sota llosa de 
forjat. 

Definició: 

Consisteix en la excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles amb 
mitjans mecànics, incloses parts proporcionals en roca, amb càrrega i transport a 
l’abocador o lloc d’ús. 

L’execució de la unitat d’obra compren les operacions següents: 

- Perforació del terreny. 

- Excavació del terreny, fins i tot cunetes, zones d’emplaçament d’obres de fàbrica 
fins a la cota d’esplanada millorada, banquetes pel recolzament de replens, així com 
qualsevol sanejament a zones localitzades o no. 

- Esgotament amb bomba d'extracció, en cas necessari 

- Xarxa d'evacuació d'aigües 

- Càrrega dels materials excavats o volats 
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- Transport fins l'abocador o lloc d’ús dels materials excavats 

- Operacions de protecció 

- Refí de talussos 

- Allisat i compactació de la superfície d’assentament del ferm o formació 
d’esplanada millorada 

- Construcció i manteniment dels camins d’accessos necessaris per l’execució de les 
excavacions en desmunt 

- Cànon d’ocupació o d’abocador i condicionament d’abocador 

Condicions del procés d'execució 

Condicions generals: 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui 
en la Documentació Tècnica o en el seu defecte, la D.O. 

S'han de conservar apart les terres o elements que la D.O. determini. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la D.O. 

Tota excavació ha d'estar portada en totes les seves fases amb referències 
topogràfiques precises. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han 
de referir totes les lectures topogràfiques. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

L'excavació s'ha de fer per franges horitzontals. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. No s'han d'acumular les 
terres a la vora de l'excavació. 

El fons de l'excavació s'ha de mantenir en tot moment en condicions perquè hi circulin 
els vehicles amb les corresponents condicions de seguretat. 
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No hi hauran bassals, acumulació de productes estranys ni zones reblanides. 

No s'han de realitzar sobreexcavacions respecte de les mides indicades a la D.T. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'actuació de les 
màquines d'excavació o la voladura, si és el cas, pugui afectar les construccions 
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.O. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el 
trajecte. 

Tots els materials provinents d'excavacions o rebaixos que la D.O. consideri 
inadequats o que sobrin, i només aquests, s'han de transportar a un abocador 
autoritzat. 

En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l’obra sense que prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la 
comissió de seguiment medioambiental, en el cas que estigui constituïda. 

S'ha d’estrebar quan per la naturalesa del terreny, de les dimensions de l'excavació i 
les característiques dels murs de pantalla ho facin necessari, segons les 
especificacions de la D.T. 

Quan les condicions del nivell freàtic així ho requereixin, caldrà realitzar el tancament 
del buit entre pantalles per permetre el pas d’aquest, i poder executar el buidat entre 
pantalles sense afecció al trànsit rodat en superfície. 

Amidament i abonament 

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, o buidat entre 
pantalles a cel obert o sota llosa, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en 
roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs 
cànon d'abocament i manteniment de l’abocador: 

S’aplicarà aquest preu a tots els treballs d’excavació a cel obert entre pantalles noves 
i/o existents i fins i tot sota lloses de forjat amb maquinària de petites dimensions. 

El preu inclou totes les càrregues i transports interiors i intermitjos necessaris. Inclou 
l’acopi provisional en contenidors i la càrrega i el transport a abocador autoritzat, amb 
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el cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. Inclou la ventilació, il·luminació i 
qualsevol altra mesura necessària. 

Es mesurarà per m3 de volum realment executat amidat sobre perfil teòric segons les 
especificacions de la Documentació Tècnica. 

No s'abonarà l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.O., ni 
els treballs que calguin per reomplir-lo. 

El volum resultant ha d'ésser la diferència entre els perfils transversals del terreny, 
contrastats, presos abans de començar les obres, i els perfils teòrics de l'explanació 
assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per la D.O., que passaran a 
prendre's com a teòrics. 

Aquests criteris inclouen tots els conceptes i operacions inclosos en la definició de la 
unitat d’obra. 

Queda inclòs dins de la unitat d’obra corresponent la càrrega i el transport dels 
productes resultants a l’abocador, lloc d’ús, instal·lacions o aplecs i la correcta 
conservació d’aquests dins a la seva reutilització, així com la càrrega i el transport 
posterior des de l’aplec al lloc d’ús o abocador. 

També s’inclou el pagament dels cànons d’ocupació i abocador, qualsevol altre tipus 
de despeses que fossin precises i el condicionament de l’abocador. 

També estan inclosos en el preu la formació dels cavallons que poguessin resultar 
necessaris, refí de talussos, esgotaments per qualsevol procediment i quantes 
operacions facin falta per a una correcta execució de les obres. 

Així com la construcció, manteniment i eliminació, si cal, dels camins de comunicació i 
accessos necessaris entre les excavacions i les zones on han d’anar les terres. 

El preu és únic sigui quina sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. 

Normativa de compliment obligatori 

Normativa general: 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes."Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

Decret 201/1994 -26 juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 

2.2.1 Excavacions de buidats a mà 
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Definició: 

Consisteix en l’excavació de terreny entre pantalles a mà, incloent-hi l'extracció i 
transport dels productes resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs intermitjos 
que calguin, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, i sosteniment 
amb taulers, fustes o mitjans adients 

Condicions del procés d'execució 

Condicions generals: 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui 
en la Documentació Tècnica o en el seu defecte, la D.O. 

S'han de conservar apart les terres o elements que la D.O. determini. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la D.O. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

L'excavació s'ha de fer per franges horitzontals. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

No s'han d'acumular les terres a la vora de l'excavació. 

No hi hauran bassals, acumulació de productes estranys ni zones reblanides. 

No s'han de realitzar sobreexcavacions respecte de les mides indicades a la D.T. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'actuació pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.O. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el 
trajecte. 
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Tots els materials provinents d'excavacions o rebaixos que la D.O. consideri 
inadequats o que sobrin, i només aquests, s'han de transportar a un abocador 
autoritzat. 

En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l’obra sense que prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la 
comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

S'ha d’estrebar quan per la naturalesa del terreny, de les dimensions de l'excavació i 
les característiques dels murs de pantalla ho facin necessari, segons les 
especificacions de la D.T. 

Quan les condicions del nivell freàtic així ho requereixin, caldrà realitzar el tancament 
del buit entre pantalles per permetre el pas d’aquest, i poder executar el buidat entre 
pantalles sense afecció al trànsit rodat en superfície. 

Amidament i abonament 

Excavació de túnel, de volta o entre pantalles a ma, incloent-hi l'extracció i transport 
dels productes resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs intermitjos que 
calguin, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, i sosteniment amb 
taulers, fustes o mitjans adients 

S’aplicarà aquest preu a tots els treballs d’excavació a mà entre pantalles o en llocs 
interiors sempre que aquests hagin estat explícitament aprovats per la Direcció d’obra. 

El preu inclou totes les càrregues i transports interiors i intermitjos necessaris. Inclou 
l’acopi provisional en contenidors i la càrrega i el transport a abocador autoritzat, amb 
el cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. Inclou la ventilació, il·luminació i 
qualsevol altra mesura necessària. 

Es mesurarà per m3 de volum realment executat amidat sobre perfil teòric segons les 
especificacions de la Documentació Tècnica. 

No s'abonarà l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.O., ni 
els treballs que calguin per reomplir-lo. 

Queda inclòs dins de la unitat d’obra corresponent la càrrega i el transport dels 
productes resultants a l’abocador, lloc d’ús, instal·lacions o aplecs i la correcta 
conservació d’aquests dins a la seva reutilització, així com la càrrega i el transport 
posterior des de l’aplec al lloc d’ús o abocador. 

També s’inclou el pagament dels cànons d’ocupació i abocador, qualsevol altre tipus 
de despeses que fossin precises i el condicionament de l’abocador. 

El preu és únic sigui quina sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. 
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2.2.5 Excavació manual per a localitzar serveis 

Definició i condicions de la partida d'obra executada 

Consisteix en la localització de tot tipus de serveis mitjançant excavació 
manual,ajudada o no per maquinària específica. 

Els forats existents i els que resulten de la localització dels serveis s'han de reblir amb 
terres del mateix terreny i s'ha de compactar homogèniament. L'aportació de terres per 
a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa 
compacitat. 

Amidament i abonament 

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

m3 d'excavació realment executada obtinguda per diferència de perfils entre estats 
inicial i final. 

No queda inclosa la retirada dels serveis. 

Normativa de compliment obligatori 

Normativa general: 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

Decret 201/1994 -26 juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcción. 

2.2.6 Rebliments 

Definició: 

Aquest plec es vàlid per a rebliment i compactació, amb corró vibratori en el seu cas, 
de murs, estreps, murs de terra armada, rases, pous, fonaments, flonjalls i estructures 
de fals túnel. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Subministrament del material de reblert, de préstec o de la própia obra. 

- Extensió de la tongada. 
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- Humidificació o dessecació de la tongada. 

- Compactació. 

- Obertura d’accessos i preparació de la base en el cas dels flonjalls. 

Condicions generals: 

Els materials utilitzats en rebliments localitzats seran sols o materials granulars 
constituïts per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, 
terra vegetal o qualsevol altra matèria similar. Aquests materials podran ser locals 
obtinguts de les excavacions realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec que fossin 
necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. 

Les terres o granulats han de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. El gruix de cada 
tongada ha de ser uniforme. 

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que 
tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l’assaig Pròctor 
Modificat (NLT-108/72). 

Gruix de les tongades <= 25 cm 

Toleràncies d'execució: 

Planor ± 20 mm/3 m 

Nivells ± 30 mm 

Murs i estreps: 

El nucli dels terraplens situats a l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica han de complir 
les condicions exigides en la coronació en una longitud igual a vint metres, amidats 
perpendicularment al parament de l'estrep. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els 
forats han de quedar reblerts. 

No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 

Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits. 
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Densitat de la compactació: 

En estreps >= 100% PM 

En la resta de casos >= 95% PM 

Fonaments: 

Compactació del reblert de fonaments 

de petites obres de fàbrica >= 98% del PM 

Condicions del procés d'execució 

Condicions generals: 

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per 
contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a 
la seva eliminació. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han 
de referir totes les lectures topogràfiques. 

S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui 
uniforme. 

En les esplanades s'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un 
supercompactador de 50 t. 

Les zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, 
etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la D.O. 

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha 
de crear entre ells una superfície contínua de separació. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral.leles a la 
rasant final. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
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Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut 
òptim d'humitat, de manera uniforme. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 
l'addició i mescla de materials secs, calç viva o d'altres procediments adients. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat 
o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que la humitat 
resultant sigui l'adient. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades 
sense aplicar-hi vibració. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la 
compactació s'hagi completat. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.O. 

Murs: 

Abans de procedir el replè i compactació de l'extradós dels murs, cal realitzar el replè i 
compactació del terreny natural davant el mur per evitar possibles desplaçaments. 

Rasa reblerta amb graves o tot-ú: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C. 

Rasa reblerta amb altres materials: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

Amidament i abonament 

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb sòl seleccionat tipus 2 
procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de 
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric: 

Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts 
dels perfils presos abans i després dels treballs. 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà segons el corresponent preu que 
figura al Quadre de Preus nº 1. 
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Aquest preu inclou el subministrament, càrrega, transport des de qualsevol distància, 
aplecs, estesa, humectació, compactació, anivellat i canon de prèstec que sigui 
necessari. 

Normativa de compliment obligatori 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

3. Ferms 

3.1 Bases de Tot-ú 

3.1.1 Definició i condicions de la partida d'obra executada 

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. L'execució de la unitat 
d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada 

Condicions generals: 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la D.T. o, en el seu defecte, el que 
especifiqui la D.O. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la 
D.T. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 
Modificat (NLT-108). 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig de rasants       + 0 

- 1/5 del gruix teòric 

- Nivell de la superfície: 



 

   Document nº3: PLEC DE CONDICIONS 

 

45 

TOT-U TRÀFIC NIVELL 

Natural T0, T1 o T2 ± 20 mm 

Natural T3 o T4 ± 30 mm 

Artificial T0, T1 o T2 ± 15 mm 

Artificial T3 o T4 ± 20 mm 

- Planor ± 10 mm/3 m 

3.1.2 Condicions del procés d'execució 

Condicions generals: 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de 

compactació de la precedent. 

La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig Próctor Modificat 

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat 
òptima. 

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en 
tongades de gruix comprès entre 10 i 30 cm. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior 
a 1/3 del de l'element compactador. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a 
obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip 
habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la 
densitat prevista. 
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No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats 
pel contractista segons les indicacions de la D.O. 

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han 
de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 
cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 

TOT-U ARTIFICIAL: 

La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de 
compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos en que la D.O. autoritzi 
el contrari. 

TOT-U NATURAL: 

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneitzar i humidificar, si es considera 
necessari. 

3.1.3 Unitat i criteri d'amidament 

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a 
la D.T. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la 
unitat d'obra de la capa subjacent. 

No són d'abonament els sobrecreixos laterals ni els necessaris per a compensar la 
minva de gruixos de capes subjacents. 

3.1.4 Normativa de compliment obligatori 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

6.1 i 2-IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme." 

3.2 Mescles Bituminoses. 

3.2.1 Definició i condicions de la partida d'obra executada 

Capes de subbase, base i rodadura realitzades amb mescla bituminosa en calent. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
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- Estudi de la fórmula de treball 

- Elaboració de la mescla d’acord amb la fórmula de treball proposada 

- Transport de la mescla 

- Estesa de la mescla 

Compactació de la mescla 

Es realitzarà un tram de prova, de longitud superior a 150 m, per a cada tipus de 
mescla bituminosa en calent que s’hagi d’utilitzar. La D.O. determinarà si es pot 
acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l’obra en construcció. 

El tren de compactació ha de ser aprovat per la D.O., d'acord amb la capa, gruix i 
quantitat estesa. 

La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense 
segregacions. 

S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la D.T. 

Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la 
mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 

S'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst segons la norma NLT-159 
(assaig Marshall). 

La densitat dels testimonis en paviments de mescles bituminoses en calent Tipus D,S, 
i G (tancades) no serà inferior als següents percentatges de l’obtinguda a l’assaig 
Marshall (NLT-159): 

- Capes de gruix superior a 6 cm 98 % 

- Capes de gruix <= 6 cm 97 % Toleràncies d'execució: 

- Nivell de les capes de trànsit i intermèdia ± 10 mm 

- Nivell de la capa de base ± 15 mm 

- Amplària de la capa - 0 mm 

- Planor de la superfície ± 4 mm/3 m 

- Regularitat superficial (IRI): 
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- 50% de la capa de rodadura <= 1,5 dm/hm 

- 80% de la capa de rodadura    <= 2 dm/hm 

- 100% de la capa de rodadura <= 2,5 dm/hm 

- 50% de la 1ª capa sota rodadura <= 2,5 dm/hm 

- 80% de la 1ª capa sota rodadura <= 3,5 dm/hm 

- 100% de la 1ª capa sota rodadura <= 4,5 dm/hm 

- 50% de la 2ª capa sota rodadura <= 3,5 dm/hm 

- 80% de la 2ª capa sota rodadura <= 5,0 dm/hm 

- 100% de la 2ª capa sota rodadura <= 6,5 dm/hm 

- Gruix de cada capa: 

- En capa de trànsit >= 100% del gruix teòric 

- En la resta de capes >= 80% del gruix teòric 

- Gruix del conjunt >= 100% del gruix teòric  

Mescles tipus p i pa ( drenants). 

El percentatge de buits a la mescla no variarà en més d’un 2 % respecte al 
corresponent a la fórmula de treball per a les 

Coeficient de permeabilitat inicial: 

- Mínim estricte     0,01 cm/s 

- Mínim recomanable   0,05 cm/s 

3.2.2 Condicions del procés d'execució 

La planta asfàltica ha de ser automàtica i de producció igual o superior a 120 t/h. 
S’aportarà compromís per escrit de realitzar tot el transport de mescla bituminosa 
mitjançant vehicles calorifugats quan la distància entre la planta asfàltica on es fabriqui 
la mescla i el tall de l’estesa a l’obra sigui superior a 50 km ó 45 minuts de temps de 
desplaçament màxim. 

Les mescles bituminoses a utilitzar, han de complir les següents condicions 
corresponents a l'assaig Marshall (NLT-159): 
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Concepte Base Rodadura 

Tipus de mescla G-20 SMA-12 

Relació ponderal filler-betum 1,0  

Num. Cops per cara 75 50 

Estabilitat (kN) > 10 > 7,5 

Deformació (mm) 2 - 3,5 - 

% de buits en mescla 4 - 6 > 4 

% de buits en granulats > 14 - 

Nota : La barreja SMA col·locada en capa de trànsit tindrà també que complir les 
prescripcions donades en l’ordre circular 322/97. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de 
pluja. 

El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot 
tenir restes de fluidificants o aigua a la superfície. 

L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic de anivellació, o bé amb 
reguladors de gruix aprovats per la D.O. 

Ha de tenir una capacitat mínima d'estesa de 150 t/h. 

El tren de compactació ha de ser aprovat per la D.O., d'acord amb la capa, gruix i 
quantitat estesa. 

L'alimentació de les estenedores s'ha de fer de manera que tinguin sempre aglomerat 
remanent, iniciant el seu ompliment amb un nou camió quan encara quedi una 
quantitat apreciable de material. 

La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la 
de la fórmula de treball. 

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la 
capa i amb la major continuïtat possible. 
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L'estesa de la mescla no s'ha de fer en cap cas a un ritme superior al que asseguri 
que, amb els mitjans de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats 
prescrites. 

La D.O. podrà limitar la velocitat màxima d'estesa en funció dels mitjans de 
compactació existents. 

Les maniobres de parada i arrencada de les estenedores s'han de fer sincronitzant la 
velocitat idònia d’arrencament amb la freqüència de vibració de la regla. 

La capa s'ha d'estendre en tota la seva amplada, evitant la realització de junts 
longitudinals. 

En cas d'alimentació interminent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla 
que quedi sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui 
inferior a la de la fórmula de treball. 

S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim 
de 5 m una de l'altra. 

Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg 
d'adherència. 

Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 

La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements 
adequats i calents, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. 

La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui soportar 
la càrrega de la maquinària. S'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de 
forma contínua. Les possibles irregularitats s'han de corregir manualment. 

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els 
seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus 
canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de 
compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 

Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies especificades, i les zones que 
retinguin aigua sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la D.O. 

No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui 
compactada, a la temperatura ambient i amb la densitat adequada. 

3.2.3 Unitat i criteri d'amidament 

Tones de pes segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa 
realment construïda d’acord amb les seccions tipus especificades a la D.T, pel gruix 
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menor dels dos següents: el que figura en els plànols o el deduït dels assaigs de 
control, i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot sobre 
densitat d’àrid, un cop deduït el betum a la mescla bituminosa. 

No és d’abonament dins d’aquesta unitat d’obra el lligant hidrocarbonat emprat a la 
fabricació de les mescles bituminoses. 

No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 

Queda inclòs dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la 
superfície existent. 

No son d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els sobrecreixos laterals, ni els 
augments de gruixos sobre els previstos a la D.T. 

3.2.4 Normativa de compliment obligatori 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

Ordre Circular299/89T del MOPU (D.G.C.) del 23.2.89 sobre mescles bituminoses en 
calent. 

6.1 i 2-IC. "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme." 

3.3 Lligants per a paviments de mescla bituminosa 

3.3.1 Definició i condicions de la partida d'obra executada 

Subministrament de lligants hidrocarbonats per a la confecció a l´obra de mescles 
bituminoses. 

S’han considerat els lligants següents: 

- Modificats amb elastómers (B-55/70) 

- No modificats (B-60/70)  

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Transport del lligant hidrocarbonat fins a la central de fabricació de mescla 
bituminosa 
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- Totes les feines necessàries per a que el lligant hidrocarbonat arribi a la central de 
fabricació de mescla bituminosa en bones condicions 

- Emmagatzematge provisional 

- Mescla del lligant amb els granulats de la mescla bituminosa 

El lligant hidrocarbonat ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 

Les instal·lacions d’emmagatzematge han de protegir els lligants de l’humitat, la pluja, 
la calor excessiva, l’acció de gelades i la zona d’influència de motors, màquines, focs o 
flames. 

El sistema de transport i les instal·lacions d’emmagatzematge han de tenir l’aprovació 
de la D.O. 

BETUM ASFÀLTIC: 

Les cisternes utilitzades pel transport del betum han d’estar dotades de mitjans 
mecànics pel transvasament ràpid del seu contingut als dipòsits d’emmagatzematge. 
Per aconseguir-ho s’han d’utilitzar preferentment bombes de tipus rotatiu, que han 
d’estar calefactades i/o s’han de poder netejar després de cada ús. 

Aquestes cisternes han d’estar calorifugades i han de tenir termòmetres situats en 
punts ben visibles, així com un sistema propi de calefacció. 

Els tancs d´emmagatzematge han d’estar aïllats entre ells i han de disposar de 
sistema propi de calefacció així com de boques de ventilació per tal d´evitar que 
treballin a pressió. 

Han de tenir els aparells de seguretat i mesura necessaris, situats en punts d´accés 
fàcil. 

Totes les canonades pel transvasament del betum des de la cisterna de transport fins 
al tanc d´emmagatzematge han de tenir calefacció i/o han d’estar aïllades. 

3.3.2 Condicions del procés d'execució 

Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del 
corresponent certificat de característiques tècniques, una còpia del qual es lliurarà al 
Laboratori de Control de Qualitat o a la D.O. 

Les característiques del lligant no han de quedar alterades pel seu transport i la seva 
manipulació. 

3.3.3 Unitat i criteri d'amidament 
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t de pes obtingudes aplicant a l'amidament de cada lot de mescla bituminosa les 
densitats i dotacions més baixes de les dos següents: les teòriques, o les mitjanes 
deduïdes dels assaigs de control. 

3.3.4 Normativa de compliment obligatori 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) del 23.2.89 sobre mescles bituminoses en 
calent. 

3.4 Regs i tractaments superficials 

3.4.1 Definició i condicions de la partida d'obra executada 

Regs d'emprimació o d'adherència amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum 
asfàltic. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les següents operacions: 

En els regs d'adherència: 

- Preparació de la superfície existent 

- Aplicació del lligant bituminós En els regs d'emprimació: 

- Preparació de la superfície existent. 

- Aplicació del lligant bituminós. 

- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 

Es prepararà un tram de prova per a comprovar les dotacions previstes de lligant, la 
necessitat d’àrid de cobertura i dotació corresponent i l’adequació dels mitjans 
previstos en l’execució. Es comprovaran les característiques de l’equip, especialment 
la seva capacitat per aplicar la dotació de lligat fixada a la temperatura prescrita, i la 
uniformitat de repartiment, tant transversal com longitudinal. Es determinarà la pressió 
en el indicador de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat de marxa més 
apropiades, i com a dada orientativa, el nombre de passades del equip de 
compactació. 

El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície 
tractada sense lligant. 

La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
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S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals. 

Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la 
unió de dues franges. 

REG D'EMPRIMACIÓ: 

La dosificació d’emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum tipus ECI ha de ser de 
1200 g/m2 a calçades i vorals. 

Quan la D.O. ho consideri oportú es podrà dividir la dotació prevista per a la seva 
aplicació en dues vegades. 

REG D’ADHERÈNCIA: 

La dosificació d’emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum tipus ECR-1 ha de ser 
de 600 g/m2. 

3.4.2 Condicions del procés d'execució 

La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la 
Documentació Tècnica. Ha de complir les condicions especificades per la unitat d'obra 
corresponent i no ha de ser reblanida per un excés d'humitat. 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de 
pluja. 

La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat. 

La temperatura d'aplicació del lligant ha de ser la corresponent a una viscositat de 20 a 
100 segons Saybolt Furol. 

S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin 
nets una vegada aplicat el reg. 

L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i el dispositiu regador ha de 
proporcionar uniformitat transversal. 

On no es pugui fer d'aquesta manera, s'ha de fer manualment. 

S'ha de prohibir el tràfic fins que s'hagi acabat el curat del quitrà o betum, o la ruptura 
de la emulsió.  

REG D´IMPRIMACIÓ: 

S'ha d'humitejar abans de l'aplicació del reg. 
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S'ha de prohibir l'acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents 
a l'aplicació del lligant. 

Si durant aquest període ha de circular tràfic, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i 
els vehicles han de circular a velocitat ≤ 30 km/h. 

La dosificació de l'àrid de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre 
màxim de 4,76 mm. 

L'àrid ha de ser sorra natural procedent de piconat o mescla d'àrids. Ha de passar, en 
la seva totalitat, pel tamís 5 mm (UNE 7-050). 

REG D´ADHERÈNCIA: 

Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós antic s'han d'eliminar els 
excessos de betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una 
perfecta unió entre les capes bituminoses. 

3.4.3 Unitat i criteri d'amidament 

CRITERI GENERAL: 

m2 de superfície realment executada, mesurada segons les especificacions de la 
Documentació Tècnica. 

No són d'abonament els excessos laterals. 

REGS D´IMPRIMACIÓ: 

Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al 
tràfic. 

3.4.4 Normativa de compliment obligatori 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10). 

Ordre Circular 294/87T del MOPU (D.G.C.) del 23.12.87 sobre regs amb lligants 
hidrocarbonats. 

6.1 i 2-IC. "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme." 

4. Estructures de formigó 

4.1 Formigons 
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4.1.1 Àrids per a morters i formigons 

Condicions generals: 

Com a àrids per a la fabricació de morters i formigons s’utilitzaran els que provinguin, 
bé de la classificació de graves i sorres existents a jaciments naturals o bé de la 
trituració i classificació de roques estriades de pedreres, sempre que el seu ús hagi 
estat sancionat per la pràctica. Quan no es tinguin antecedents sobre la utilització dels 
àrids disponibles o en cas de dubte, caldrà comprovar que es compleixin les 
prescripcions de l’article corresponent d’aquest Plec. 

El Contractista sotmetrà a l’aprovació del Director d’Obra les pedreres o dipòsits que, 
per a l’obtenció d’àrids de morters i formigons hom proposi utilitzar, i aportarà tants 
elements justificatius sobre l’adequació de les esmentades procedències com estimi 
convenients o li fossin demanades pel Director d’Obra. Aquest podrà rebutjar totes 
aquelles procedències que, al seu criteri, obliguessin a un control massa freqüent dels 
materials que en fossin extrets. 

Granulometria: 

Entenem per sorra o àrid fi, aquell que passa per un tamís de quatre mil·límetres (4 
mm) de llum de malla (tamís 4, UNE EN 933-2:96) i per grava o àrid gros, aquell que 
en resulta retingut. 

La grossària màxima de l’àrid complirà les limitacions de l’apartat 28.2 de la instrucció 
EHE, en tot cas no serà superior a vuitanta mil·límetres (80 mm). 

Qualitat: 

La sorra o àrid fi complirà les prescripcions de l’apartat 28.3 de la instrucció EHE. 

La grava o àrid gros complirà les prescripcions de l’apartat 28.3 de la Instrucció EHE. 

4.1.2 Ciment 

Condicions generals: 

S’utilitzaran els ciments comuns de classe resistent 32,5 o superior definits al “Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments”, RC-97, que 
acompliran les condicions exigides a l’esmentat Plec. 

Quan l’estructura de formigó a realitzar hagi de quedar total o parcialment submergida, 
caldrà emprar per l’eleboració d’aquest formigó, ciment del tipus SR. No representant 
això cap increment respecte del preu establert per m3 de formigó. 

Subministrament i emmagatzematge: 
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Caldrà complir les especificacions de l’apartat 26.2 i 26.3 de la Instrucció EHE. 

El ciment serà rebut a l’obra als mateixos envasos en què fou tramès de fàbrica i serà 
emmagatzemat en un lloc ventilat i protegit de la intempèrie i de la humitat del sòl i de 
les parets. 

4.1.3 Assaigs 

A més del què s’ha prescrit a l’apartat anterior en cas que el període 
d’emmagatzematge hagi esta superior a un més, cadascuna de les partides de ciment 
que es rebin a l’obra seran sotmeses als assaigs de recepció indicats a l’esmentat 
“Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments”, RC-97. 
Se’n podrà fer la recepció sobre certificat del fabricant que garanteixi l’acompliment del 
que s’exigeix a l’esmentat Plec. 

4.1.4 Aigua 

Es podran utilitzar, tant per a l’amassat com per a la cura del formigó a l’obra i rentat 
dels àrids, totes les aigües sancionades com a acceptables per la pràctica. 

Sempre que no es tinguin antecedents de la utilització o en cas de dubte, caldrà 
complir les prescripcions de l’article 27é. de la instrucció EHE. 

El Director de l’Obra podrà exigir tots els assaigs justificatius que cregui necessari per 
jutjar la procedència de les aigües així com la realització dels assaigs pertinents, en els 
casos previstos a l’apartat anterior, per tal de comprovar el compliment de les 
especificacions incloses a l’esmentat article de la Instrucció EHE. 

4.1.5 Additius per a formigons 

Condicions generals: 

El Contractista podrà proposar l’ús de tot tipus d’additius, sempre que ho consideri 
oportú per obtenir les característiques exigides als formigons en aquest Plec. Per això, 
haurà de justificar a la seva proposta, mitjançant els corresponents assaigs, que la 
substància agregada en les proporcions previstes i en les condicions particulars de 
tipus de ciment, dosificacions, naturalesa dels àrids produeixen l’efecte desitjat sense 
pertorbar excessivament la resta de les qualitats del formigó ni representar un perill per 
a les armadures. 

El Director d’Obra podrà acceptar o no les propostes del Contractista i en qualsevol 
cas no es podrà utilitzar cap producte additiu sense la seva autorització escrita. 

Assaigs: 
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Sempre que calgui es faran els assaigs que mani el Director de l’Obra inclosos aquells 
que permetin jutjar la influència de l’ús d’additius en el temps de prendre’s i en la 
retracció. 

4.1.6 Qualitat de formigons 

Materials 

Els materials que s’emprin per a la fabricació de formigons compliran les condicions 
exigides als articles 2.6, 2.7, 2.8 i 2.9 del present Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 

Dosificacions 

El Contractista sotmetrà a l’aprovació del Director de l’Obra, les dosificacions d’àrids, 
aigua, ciment i addicions que per a la fabricació de formigons es proposi emprar. En tot 
cas, la dosificació triada haurà de proporcionar als formigons les qualitats que 
s’exigeixen a l’article corresponent d’aquest Plec. 

En la dosificació del formigó, hauran de respectar-se les dos limitacions següents: 

- la quantitat mínima de ciment per metre cúbic de formigó serà de: 125 kg per a 
formigons de neteja 200 kg per a formigons estructural en massa 275 kg per a 
formigons estructural armat 

- La quantitat màxima de ciment per metre cúbic de formigó serà de 400 kg, la 
utilització de proporcions més grans de ciments haurà de ser justificada mitjançant un 
estudi especial de la retracció i la calor deguda al procés de fraguat el formigó fabricat. 

Docilitat 

Caldrà complir tot l’esmentat a l’apartat 30.6 de la Instrucció EHE. 

Resistència 

Els formigons a emprar a l’obra, es defineixen atenent a la mínima resistència 
característica estimada que s’exigeix i s’entén aquesta resistència característica pel 
que està especificat a l’article 15 de la Instrucció EHE, corresponent a assaigs de 
control estadístic (γc=1,50). 

Les resistències especificades dels formigons que s’empraran són les següents: 

- Formigons en massa de neteja   15 N/mm2 

- Formigons en massa a rebliments   20 N/mm2 

- Formigons armats   30 N/mm2 
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Durabilitat 

Segons l’article 8.2.2 i 37.3 de la Instrucció EHE, els formigons a emprar estaran 
exposats ambientalment, en relació a la corrosió de les armadures, en classe normal 
d’alta humitat. Els formigons a utilitzar per a obres de clavegueram tindran les 
característiques que defineixi la Companyia d’aigües de Vilanova i la Geltrú. 

4.1.7 Acer per a armadures passives 

Aquestes no hauran de tenir esquerdes, bòfegues ni minvadures de secció superiors al 
cinc per cent (5%). 

Caldrà que acompleixin, a més, les següents condicions garantides pel fabricant: 

Acer B 500 S 

- Límit elàstic o convencional no menor que cinc-cents newtons per mil·límetre 
quadrat (500 N/mm2). 

- Resistència a tracció no menor que el cent cinc per cent (105 %) del límit elàstic. 

- Allargament de trencament, mesurat sobre base de cinc diàmetres no menor que el 
dotze per cent (12 %). 

Hauran de complir satisfactòriament els assaigs de plegatges indicats a la Instrucció 
EHE, així com la condició d’alta adherència determinada per l’assaig d’arrencament de 
la Instrucció EHE o altre anàleg que en proporcioni valors comparatius i estigui 
convenientment justificat. 

El nivell de control segons l’Article 90 de la Instrucció EHE es farà un control de la 
qualitat de l’acer a nivell normal, corresponent a un coeficient de minoració parcial de 
la seva resistència γs=1,15 en ELU. A aquest efectes es faran els assaigs especificats 
a l’article 90.3 de l’esmentada Instrucció. 

4.2 Obres de formigó 

4.2.1 Condicions generals 

Definició 

Es defineixen com obres de formigó en massa o armat, aquelles en els quals s’utilitza 
com a material fonamental el formigó, reforçat en el seu cas amb armadures d’acer 
que col·laboren amb el formigó per a resistir els esforços. 

Transport del formigó 

Pel transport del formigó s’utilitzaran procediments adequats per a que les masses 
arribin al lloc de la seva col·locació sense experimentar variació sensible de les 



 

Construcció del primer dipòsit anti-DSU de Vilanova i la Geltrú i urbanització de la superfície afectada    _                                   

 

60 

característiques que posseïen un cop amassades; és a dir, sense presentar 
disgregació, intrusions de cossos estranys, canvis apreciables en el contingut d’aigua, 
etc. Especialment es tindrà cura que les masses no arribin a assecar-se tant que 
impedeixi o dificulti la seva adequada posta en obra i compactació. 

Quan s’utilitzin formigons de diferents tipus de ciment, es netejarà amb cura el material 
de transport abans de fer el canvi de conglomerant. 

Execució de les obres 

La execució de les obres de formigó en massa o armat inclou, entre d’altres, les 
operacions següents: 

- Preparació de tall 

Abans d’abocar el formigó fresc, sobre la roca o sòl de cementació, o sobre la tongada 
inferior de formigó endurit, es netejaran les superfícies amb un raig d’aigua i aire a 
pressió, i s’eliminaran els bassals d’aigua que hagin quedat. Prèviament al formigonat 
d’un tall, la Direcció d’Obra, podrà comprovar la qualitat dels encofrats podent fer la 
rectificació o reforç d’aquests si al seu judici no tenen la suficient qualitat, determinació 
o resistència. 

També podrà comprovar que les barres de les armadures es fixen entre si mitjançant 
les oportunes subjeccions, mantenint-se la distància del encofrat, de manera que quedi 
abordat qualsevol tipus de moviment d’aquelles mentre duri l’abocament i compactació 
del formigó, i permetent a aquest embolicar-les sense deixar nius. Aquestes 
precaucions deuran extremar-se amb els bastiments dels suports i armadures de les 
plaques, lloses o voladissos, per a evitar el seu descens. 

No obstant aquestes comprovacions no disminueixen en res la responsabilitat del 
Contractista en quan a la qualitat de l’obra resultant. 

Prèviament a la col·locació en capçals i fons de ciment, es recobrirà el terreny amb 
una capa de formigó de resistència característica de 15 N/mm2 de 0,10 m de gruix 
mínim per a neteja i anivellació, i s’evitarà que caigui terra sobre ella fins al següent 
formigonat. 

Per a iniciar el formigonat d’un tall es saturarà d’aigua la capa superficial de la pastada 
anterior i es mantindran humits els encofrats. 

- Dosificació i fabricació del formigó Es deu complir el que sobre el particular senyala 
la Instrucció EHE. 

- Posada en obra del formigó 

Com a norma general, no deurà transcórrer més d’una hora (1 h) entre la fabricació del 
formigó i la seva posada en obra i compactació. Podrà modificarse aquest termini si 
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s’usen additius especials, podent augmentar, a més, quan s’adoptin les mesures 
necessàries per a impedir l’evaporació de l’aigua o quan 

concurreixen condicions favorables d’humitat i temperatura. En cap cas es tolerarà la 
col·locació en obra de masses que acusin un principi de fraguat, segregació o 
dessecació. 

No es permetrà l’abocament lliure del formigó des d’alçades superiors a dos metres i 
mig (2,5 m) estant prohibit tirar-lo amb la pala a gran distància, distribuir-lo amb 
rasclets, fer-lo avançar més d’un metre (1 m) dins dels encofrats, o posar-ho en capes 
o tongades el gruix del qual sigui superior al que permet una compactació completa de 
la massa. 

No es permetrà l’ús de canaletes i trompes per al transport i abocament del formigó, 
excepte en els casos que la Direcció d’Obra ho autoritzi expressament en casos 
particulars. 

- Compactació del formigó 

Excepte en els casos especials, la compactació del formigó es realitzarà sempre per 
vibració, de tal manera que s’eliminin els forats i possibles nius, sobre tot en els fons i 
paraments dels encofrats, especialment en els vèrtexs i arestes i s’obtingui un perfecte 
tancat de la massa, sense que s’arribi a produir segregació. 

El procés de compactació deurà durar fins que reflueixi la pasta a la superfície. 

La freqüència de treball dels vibradors interns a usar deurà ésser superior a sis mil 
cicles per minut. Aquests aparells deuran submergir-se ràpida i profundament en la 
massa, tenint cura de retirar l’agulla a poc a poc i a velocitat constant. Quan es 
formigoni per tongades, convé introduir un vibrador fins que la punta penetri a la capa 
adjacent, procurant mantenir l’aparell vertical o lleugerament inclinat. 

En el cas de què s’usin vibradors de superfície, la freqüència de treball dels mateixos 
serà superior a tres mil (3.000) cicles per minut. 

Els valors òptims, tant de la duració de la vibració com de la distància entre els 
successius punts de l’immersió, depenen de la consistència de la massa, de la forma i 
dimensions de la peça i del tipus de vibrador usat, no essent possible, per tant, establir 
xifres de validesa general. Com a orientació s’indica que la distància entre punts 
d’immersió deu ser l’adequada per a produir en tota la superfície de la massa vibrada, 
una humidificació brillant, essent preferible vibrar en molts punts per poc temps a 
vibrar en pocs punts més prolongament. 

Si s’avaria un dels vibradors usats i no es pot substituir immediatament, es reduirà el 
ritme del formigonat, o el Contractista procedirà a una compactació per apisonat aplicat 
amb barra, suficient per a finalitzar l’element que s’està formigonant, no podent iniciar-
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se el formigonat d’altres elements mentre no s’hagi reparat o reemplaçant els vibradors 
avariats. 

- Junta de formigonat 

Les juntes de formigonat no previstes en els plànols es situaran en la direcció més 
normal possible a la de les tensions de compressió i allà on el seu efecte sigui menys 
perjudicial, allunyant-les, amb aquest fi, de les zones en què l’armadura estigui 
sotmesa a fortes traccions. Si el plànol d’una junta resulta estar malament orientat, es 
destruirà la part del formigó que sigui necessari eliminar per donar a la superfície la 
direcció apropiada. 

Abans de formigonar, es netejarà el junt de tota brutícia o àrid que hagi quedat penjat i 
es retirarà la cap superficial de morter, deixant els àrids al descobert; per fer això es 
recomana utilitzar un raig de sorra o ribot de filferro, segons que el formigó es trobi 
més o menys endurit, podent usar també, en aquest últim cas, un raig d’aire i aigua. 
Expressament es prohibeix l’ús de productes corrosius en la neteja de junts. 

Realitzada l’operació de neteja, s’humidificarà la superfície de la junta, sense arribar a 
fer un toll, abans d’abocar el nou formigó. 

Es prohibeix formigonar directament o contra superfícies de formigó que hagin sofert 
l’efecte de les gelades. En aquest cas, hauran d’eliminar-se prèviament les parts fetes 
malbé pel gel. 

En cap cas es posaran en contacte formigons fabricats amb diferents tipus de ciment 
que siguin incompatibles entre si. 

En qualsevol cas, tenint en compte el que s’ha dit abans, el Contractista proposarà a la 
Direcció d’Obra per donar el seu vist i plau o les seves objeccions, la disposició i forma 
de les juntes entre tongades o de limitació de tall que estimi necessàries pel correcte 
desenvolupament de les diferents obres i estructures previstes, amb suficient antelació 
que no serà mai inferior a quinze dies. 

No es permetran suspensions de formigonat que talli longitudinalment les bigues, 
adoptant-se les precaucions necessàries, especialment per a assegurar la transmissió 
d’esforços, tal com dentat de la superfície de junta. 

- Cura del formigó 

Durant el primer període d’enduriment, es sotmetrà la formigó a un procés de cura, 
que s’estendrà en un cert període, segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions 
climatològiques. 

Com a terme mig, resulta convenient augmentar el procés de cura durant set (7) dies, 
deu augmentar-se aquest termini quan s’usin ciments d’enduriment lent o en ambients 
secs i calorosos. Quan les superfícies de les peces hagin d’estar en contacte amb 
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aigües o filtracions salines, alcalines o sulfatades, es convenient augmentar el plaç de 
set dies en un 50 % al menys. 

La cura pot fer-se mantenint humides les superfícies d’elements de formigó, mitjançant 
rec directe que no produeixi rentat. L’aigua usada en aquestes operacions deurà 
posseir les qualitats exigides en la Instrucció EHE. 

Un altre bon procediment de cura consisteix en cobrir el formigó amb sacs, sorra o 
palla o altres materials anàlegs i mantenir-los humits mitjançant recs freqüents. En 
aquests casos, deurà prestar-se la màxima atenció a què aquests materials siguin 
capaços de retenir la humitat i estiguin exempts de sals solubles, matèria orgànica 
(fragments de sucre en els sacs, palla en descomposició, etc) o altres substàncies 
que, dissoltes i arreplegades per l’aigua de cura, puguin alterar el fraguat i primer 
enduriment de la superfície del formigó. 

Respecte a l’ús de l’aigua de mar, deu tenir-se en compte què s’ha establert en la 
Instrucció EHE. 

La cura per aportació d’humitat podrà substituir-se per la protecció de les superfícies 
mitjançant recobriments de plàstics o altres tractaments adequats, sempre que 
aquests mètodes, especialment en el cas de masses seques, donin les garanties que 
es considerin necessàries per a aconseguir, durant el primer període d’enduriment, la 
retenció de la humitat inicial de la massa. 

- Acabat del formigó 

Les superfícies de formigó hauran de quedar finalitzades de forma que presenti un bon 
aspecte, sense defectes ni rugositats. 

Si, malgrat totes les precaucions haguessin defectes o nius, es picarà i s’omplirà amb 
morter de mateix color i qualitat del formigó. 

En les superfícies no encofrades l’acabat es realitzarà amb el morter del propi formigó. 
En cap cas es permetrà l’addició d’altres tipus de morter ni augmentar la dosificació de 
les masses finals del formigó. 

- Observacions generals respecte l’execució 

Mentre dura l’execució s’evitarà l’actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica 
que pugui provocar danys en els elements ja formigonats. Es recomana que en cap 
cas la seguretat de l’estructura mentre duri l’execució, sigui inferior a la prevista en el 
projecte per a l’estructura en servei. 

S’adoptaran les mesures necessàries per a aconseguir que les disposicions i 
processos siguin compatibles amb les hipòtesis considerades en el càlcul, 
especialment en allò relatiu als enllaços (empotraments, articulacions, suports simples, 
etc.). 
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- Prevenció i protecció envers accions físiques i químiques 

Quan el formigó hagi d’estar sotmès a accions físiques i químiques que, per la seva 
natura, pugin perjudicar algunes qualitats d’aquest material, s’adoptaran, en l’execució 
de l’obra, les mesures oportunes per a evitar els posibles perjudicis o reduir-los al 
mínim. 

En el formigó es tindrà en compte no només la durabilitat del formigó en front a 
accions físiques o a l’atac químic, sinó també a la corrosió que pugui afectar a les 
armadures metàl·liques, per tant, es deu    prestar especial atenció als recobriments de 
les armadures principals i estreps. 

En funció dels diferents tipus d’estructures, els recobriments que deuran tenir les 
armadures seran els següents, en el cas que no estiguin definits en els corresponents 
plànols: 

Per a estructures no sotmeses al contacte d’aigua: 3 cm 

Per a estructures sotmeses al contacte d’aigua no residual: 4 cm 

Per a estructures sotmeses al contacte d’aigua residual: 5 cm 

En aquests casos, els formigons deuran ser molt homogenis, compactes e 
impermeables. 

El Contractista per a aconseguir una major homogeneïtat, compactat, impermeabilitat, 
treballabilitat, etc., dels formigons i morters, podrà sol·licitar de la Direcció d’Obra 
l’utilització d’additius adequats d’acord amb les prescripcions de les Instruccions EHE, 
essent opcional per a aquesta l’autorització corresponent. 

La relació màxima aigua/ciment serà la que s’indiqui en l’article EHE, en funció de 
l’ambient al que vagi a estar sotmès. 

L’abonament de les addicions que poguessin ésser autoritzades per la Direcció d’Obra 
es farà per Quilogram (kg) realment usat en la fabricació de formigons i morters, 
mesurat abans del seu ús. 

No s’abonaran les operacions que sigui precís fer per a netejar, enllustrar i arreglar les 
superfícies de formigó en què s’acusin irregularitats dels encofrats superiors a les 
permeses o que es presentin defectes. 

Així mateix, tampoc seran d’abonament aquelles operacions que sigui precís efectuar 
per netejar o arreglar les obres en què s’acusin defectes. 

Formigonat en condicions climatològiques desfavorables: 

- Formigonat en temps plujós 
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En temps plujós no es podrà formigonar si la intensitat de la pluja pot fer malbé la 
qualitat del formigó. 

- Formigonat en temps fred 

En general, es suspendrà el formigonat sempre que es pugui preveure que dins de les 
pròximes quaranta-vuit hores (48 h) següents pot rebaixar-se la temperatura ambient 
per sota dels zero graus centígrads (0 ºC). 

En els casos en què, per absoluta necessitat, es formigoni en temps de gelades, 
s’adoptaran les mesures necessàries per a garantir que, mentre duri l’adormiment i 
primer enduriment del formigó, no hauran de produir-se deterioraments locals en els 
elements corresponents, ni pèrdues permanents apreciables de les característiques 
resistents del material. 

Si no és possible garantir que, amb les mesures adoptades, s’ha aconseguit evitar 
aquesta pèrdua de resistència, es realitzaran els assaigs d’informació (veure Instrucció 
EHE) necessaris per a conèixer la resistència realment aconseguida, adoptant-se, en 
el seu cas, les mesures oportunes. 

Si la necessitat de formigonar en aquestes condicions parteix del Contractista les 
despeses i problemes de tot tipus que amb això originin seran de compte i risc del 
Contractista. 

- Formigonat en temps calurós 

Quan el formigonat s’efectuï en temps calorós s’adoptaran les mesures necessàries 
per a evitar una evaporació sensible de l’aigua d’amassat, mentre duri el transport i la 
col·locació del formigó. 

En presència de temperatures elevades i vent serà necessari mantenir permanentment 
humides les superfícies de formigó els primers 10 dies al menys, o prendre altres 
precaucions especials aprovades per la Direcció d’Obra, per a evitar la dessecació de 
la massa mentre dura el seu fraguat i primer enduriment. 

Si la temperatura ambiental és superior a 40 ºC, es suspendrà el formigonat excepte 
autorització expressa de la Direcció d’Obra. 

4.2.2 Formigó de neteja 

Prèviament a la construcció de cada obra de formigó recolzada sobre el terreny, es 
recobrirà aquest amb una capa de formigó de neteja o de 0,10 m de gruix i R.C. 15 
N/mm2. 

S’evitarà que caigui terra o qualsevol tipus de matèria estranya sobre aquesta o 
mentre duri el formigonat. 
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4.2.3 Formigó en massa o armat en solera i /o recolzaments de 
canonades 

Les soleres s’abocaran sobre formigó de neteja, el qual hauran de tenir el perfil teòric 
indicat, amb una tolerància no major d’un centímetre (1 cm), i les seves juntes seran 
les que s’expressin en els plànols. 

Les armadures es situaran abans d’abocar el formigó subjectant la graella superior 
amb els suficients suports metàl·lics per a que no pateixi deformacions i la graella 
inferior tindrà els separadors convenients per a guardar els recobriments indicats en 
els plànols. 

El formigó es vibrarà amb vibradors ja siguin d’agulla o amb regles vibrants. 

La superfície d’acabat s’enrasarà amb regles metàl·liques, corregudes sobre rastrells 
també metàl·lics perfectament anivellats amb les cotes del projecte. 

Les toleràncies de la superfície finalitzada no deurà ésser superior a cinc mil·límetres 
(5 mm) quan es comprovi amb regles de tres metres (3 m) de longitud en qualsevol 
direcció i la màxima tolerància absoluta de la superfície de la solera en tota la seva 
extensió no serà superior a un centímetre (1 cm). 

El formigonat dels reblerts i recolzaments de la canonada en els casos fixats en el 
Projecte, serà de formigó en massa o armat, segons es defineix en els Plànols del 
Projectes o ho determini la Direcció d’Obra. 

4.2.4 Formigó armat en estructures 

Murs de contenció 

El formigonat en murs de contenció i estructures anàlogues es realitzarà de forma 
contínua entre els junts de dilatació, retracció i construcció assenyalades en els 
plànols. 

Les armadures es col·locaran sempre netes, sense cap mena de brutícia, greix i òxid 
no adherent. Es disposaran d’acord amb les indicacions dels Plànols i es fixaran entre 
sí mitjançant les oportunes subjeccions, mantenint-se mitjançant peces adequades a la 
distància de l’encofrat, de manera que qualsevol moviment de les armadures sigui 
impossible mentre duri l’abocament i compactació del formigó permetent a aquest 
embolicar-les sense deixar nius. 

Abans de començar les operacions de formigonat el Contractista deurà obtenir de la 
Direcció de l’Obra l’aprovació de les armadures col·locades. 

- Tolerància 
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Les desviacions permissibles (definides com els límits acceptats per a les diferències 
entre dimensions especificades en projecte i dimensions reals en obra ) en el tall de 
les armadures, seran les següents: 

Longitud de tall L:   Si L < 6 metres ± 20 mm 

Si L > 6 metres ± 30 mm  
Doblat dimensions de forma  
Si 0,5 metres < L < 1,50 m ± 15 mm 

Recobriment Desviacions en menys de 5 mm 
Desviacions en més, essent h el cantell total de l’element. 
Si h < 0,50 metres 10 mm 
Si 0,50 m < h < 1,50 metres: 15 mm 
Si h > 1,50 metres: 20 mm 

Amb l’aprovació del Director d’Obra, es podran establir junts de formigonat seguint les 
condicions recollides en aquest Plec. 

Bigues, pilars, capçals i plaques 

Aquestes estructures es formigonaran de forma contínua entre els junts de dilatació, 
retracció i construcció fixades en els Plànols. 

Només es podran establir junts de construcció en llocs diferents als assenyalats en els 
Plànols si ho autoritza la Direcció d’Obra i sempre d’acord amb què s’ha indicat en 
aquest Plec. 

No es començarà el formigonat mentre la Direcció d’Obra no doni la seva aprovació a 
les armadures i als encofrats. 

- Toleràncies 

Desviació de la vertical en murs o eixos de pilars        ± 1/1000 d’alçada 

Desviació màxima de la superfície plana mesurada amb regla de tres metres   5 mm 

Desviació màxima en la posició de l’eix d’un pilar respecte del teòric      20 mm 

Variació del cantell en bigues, pilars, plaques i murs          ± 10 mm 

Variació de dimensions totals d’estructures         ± 1/1000 de dimensió 

En el cas d’existir juntes i segellats es complirà el que estigui prescrit en els Plànols i 
en el Plec per a aquestes unitats. 

Els encofrats i cindris compliran el que estigui prescrit en els corresponents articles del 
present capítol i en els Plànols. 
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4.2.5 Llit de formigó per a recolzament dels tubs 

Quan el llit de recolzament dels tubs sigui de formigó s’haurà de tenir en compte les 
següents prescripcions: 

- El llit es podia executar en dues fases: 

Una presolera amb una xarxa. 

La resta del llit de recolzament fins completar la secció definida als Plànols. El 
formigonat d’aquesta segona fase s’haurà de fer amb els tubs calçats en elements 
prefabricats de formigó. La distància lliure entre la generatriu inferior dels tubs i la 
presolera no haurà de ser inferior a 8 cm 

- El formigonat del llit de recolzament haurà de realitzar-se des d’un lateral. Es 
comprovarà que el formigó emplena l’altre lateral fins la cota fixada als plànols. 

- Portarà en cadascuna de les unions de les canonades, i mai a una distància 
superior a 7,5 metres. 

4.2.6 Armadures per a formigó armat 

Barres aïllades 

Es defineixen com armadures a usar en formigó armat al conjunt de barres d’acer que 
es situen en l’interior de la massa de formigó per ajudar a aquest a resistir els esforços 
a què està sotmès. 

Les armadures es situaran netes, sense cap mena de brutícia, greix i òxid no adherent. 
Es disposaran d’acord amb les indicacions dels Plànols, i es fixaran entre si mitjançant 
les oportunes subjeccions mantenint-se mitjançant peces adequades a la distància de 
l’encofrat, de manera que sigui impossible qualsevol moviment de les armadures 
mentre duri l’abocament i compactació del formigó i permetent a aquest embolicar-les 
sense deixar nius. 

Aquestes precaucions deuran extremar-se amb els estreps i armadures de l’extradós 
de plaques, lloses o voladissos, per a evitar els seu descens. 

Les connexions i solapes seran les indicades en els plànols, o en cas contrari es 
disposaran d’acord amb què estigui prescrit en la Instrucció EHE. 

Abans de començar les operacions de formigonat, el Contractista deurà obtenir de la 
Direcció d’Obra, l’aprovació de les armadures col·locades. 

Malles electrosoldades 
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Es defineixen com malles electrosoldades als plafons rectangulars formats per barres 
llises d’acer trefilat, soldades a màquina entre sí, i col·locades a distàncies regulars. 

- Desviació en el sentit del cantell o del gruix de l’element de qualsevol punt de l’eix 
de l’armadura, essent L el cantell total o el gruix total de l’element en cada cas. 

Si L < 0,25 metres ± 10 mm 
Si 0,25 m < L < 0,50 metres ± 15 mm 
Si 0,50 metres < L < 1,50 metres ± 20 mm 
Si L > 1,50 metres ± 30 mm 

4.2.7 Taladres per ancoratges de barres d’acer 

La posició de l’anclatge en l’estructura ha de ser la definida en la D.T. El diàmetre de la 
perforació ha de ser l’especificat a la D.T. La barra ha de ser neta, no ha de tenir òxid 
no adherent, greix, ni d'altres substàncies perjudicials. La longitud de la barra ha de 
ser la necessària per a assegurar un ancoratge suficient. 

L'ordre, la forma d'execució i els medis a utilitzar, s'han d'ajustar a allò indicat per la 
Direcció Facultativa. L'orientació de la perforació ha de ser perpendicular a la superfície 
de l’element, excepte indicació contrària de la D.O. La perforació ha de ser neta. Cal 
retirar les irregularitats de la perforació que dificultin la penetració de la barra. 

Els cartutxos s'han d'introduir fins al final de la perforació, per a ser punxats 
posteriorment en col.locar a pressió la barra. El marge entre la barra i el forat s’ha 
d’omplir totalment. 

Les barres han de quedar embegudes en el formigó la longitud especificada en la D.T. 

4.2.8 Separadors 

Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda és sustentarà 
mitjançant separadors de morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els 
plànols per al recobriment. El seu nombre serà de vuit (8) per metre quadrat. La 
resistència del morter serà superior a 250 kg/cm². 

Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment 
indicat en plànols per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre 
quadrat. 

Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran suficientment per evitar 
que puguin desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran 
en els seus plànols (paral·lels als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció 
la geometria d'aquestes. 

Se tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar 
els encofrats i després d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 
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Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. Abans 
de procedir al formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid 
no adherent. En cas que ho estiguessin es procedirà al raspallat de les barres. 

4.3 Amidament i abonament 

4.3.1 Armadures utilitzades en el formigó armat 

Armadures passives 

Kg d’acer realment col·locat en obra d’acord amb els preus establerts al Quadre de 
Preus núm.1 

Els acers es mesuraran per quilogram (kg) col·locats en obra, multiplicant per cada 
diàmetre les longituds que figuren als plànols per al pes de quilogram per metre, que 
figura al PG-3, o en el seu defecte, del catàleg que indiqui l'Enginyer Director. Aquest 
amidament no podrà ser incrementada per cap concepte, fins i tot toleràn-cies de 
laminació. 

Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col.locació, els 
separadors, falques, lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, 
empalmaments per encavalcaments encara que no estiguin previstos als plànols. 

El preu té en compte la singularitat de l’obra. 

L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte 
d'amidament i abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat 
corresponent. 

Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus. 

4.3.2 Formigons 

Formigó en massa o armat 

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del 
Projecte, amb les següents particularitats i excepcions: 

- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i 
posterior de l'execució de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les 
mesures emprades per abonar l'excavació. 

- El formigó a pericons, pous i revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol obra de 
drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es considera 
inclòs al preu d'aquestes unitats. 

- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 
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- L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, d’acord amb els preus 
existents als Quadres de preus. El preu és únic, independentment del tamany màxim 
de l’àrid, de la consistència i de l’ambient. Tot serà determinat des de la Direcció 
d’Obra. 

Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació 
i utilització de tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a 
la seva execució i quantes operacions siguin precises per una correcta posada en obra, 
fins i tot tractaments superficials com el previst broll d'aigua a voreres d'obres de 
fàbrica. El preu és independent de l’ambient, el tamany màxim de l’àrid i la 
consistència. Ës independent dels mètodes utilitzats per a l’abocament del formigó. 

Quan les condicions del nivell freàtic així ho requereixin, caldrà realitzar el tancament 
del buit entre pantalles per a permetre el pas d’aquest, i poder executar el buidat entre 
pantalles sense afecció al trànsit rodat en superfície. Tot això ho fixarà la D.O. 

4.3.3 Taladres per ancoratges de barres d’acer 

S’amidaran per unitat d’ancoratges realments executats segons les especificacions de la 
Direcció Técnica. Totalment acabats inclòs taladre, resines, barres i tots els mitjans 
auxiliars necessaris. 

4.4 Elements auxiliars 

4.4.1 Encofrats 

Es defineix com encofrat l’element destinat al moldeig “in situ” de formigons. Pot ser 
recuperable o perdut, entenent-se per aquest últim el que queda embebit dins del 
formigó. 

Es diferencien els encofrats horitzontals i verticals, i d’entre aquests últims, els que han 
de quedar el formigó vist i no vist. 

Execució d’obra 

Els cindris i encofrats, així com les unions dels seus diferents elements posseiran una 
resistència i rigidesa suficient per a resistir, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les càrregues, i/o accions de qualsevol naturalesa que puguin produir-se 
sobre ells com a conseqüència del procés de formigonat i especialment, les degudes a 
la compactació de la massa. 

Els límits màxims dels moviments dels encofrats seran de cinc mil·límetres pels 
moviments locals i la mil·lèsima de la llum pels del conjunt. 

Quan la llum d’un element sobrepassi els sis metres, es disposarà l’encofrat de 
manera que, un cop desencofrada i carregada la peça, està present una lleugera 
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contrafletxa (de l’ordre del mil·lèsim de la llum), per a aconseguir un aspecte 
agradable. 

Els encofrats seran suficientment estancs per a impedir pèrdues apreciables de 
beurada, donat el tipus de compactació previst. 

Les superfícies interiors dels encofrats apareixeran netes al moment del formigonat. 
Per a facilitar aquesta neteja als fons de pilars i murs, hauran de disposar-se obertures 
provisionals a la part inferior dels encofrats corresponents. Quan sigui necessari, i amb 
la finalitat d’evitar la formació de fissures als paràmetres de les peces, s’adoptaran les 
oportunes mesures per que els encofrats no impedeixin la lliure retracció del formigó. 

Els encofrats de fusta s’humitejaran per a evitar que absorbeixin l’aigua continguda al 
formigó. Per altra part, es disposaran les taules de fusta de forma que es permeti el 
seu lliure entumiment, sense perill de què s’originin esforços o deformacions anormals. 

El Contractista adoptarà les mesures necessàries per què les arestes vives del formigó 
resultin bé acabades; col·locant, si és precís, angulars metàl·lics a les arestes exteriors 
de l’encofrat, o utilitzant altre procediment similar en la seva eficàcia. La Direcció 
d’Obra podrà autoritzar, no obstant la utilització de matavius per axaflanar les 
esmentades arestes. No es toleraran imperfeccions majors de cinc mil·límetres (5 mm) 
a les línies de les arestes. 

Quan s’encofren elements de gran alçada i petit gruix a formigonar d’un cop, s’hauran 
de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control, de suficient 
dimensió per a permetre des d’aquelles la compactació del formigó. Aquestes 
obertures es disposaran a una distància vertical i horitzontal no major d’un metre (1 m) 
i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçada. Els separadors a utilitzar en 
encofrats estaran formats per barres o perns i es dissenyaran de forma que no quedi 
cap element metàl·lic embebit dins del formigó, a una distància menor de 25 mm de la 
superfície del parament. 

Tots els forats deixats pels separadors s’emplenaran posteriorment amb morter de 
ciment. 

No es permetrà l’ús de filferros o platines com a separadors, a excepció de les parts 
intranscendents de l’obra, ni “latiguillos” sense funda de PVC. 

On el seu ús sigui permès, un cop retirats els encofrats, es tallaran a una distància 
mínima de 15 mm de la superfície del formigó, picant aquesta si fos necessari, i 
emplenant posteriorment els forats resultants amb morter de ciment. 

En cap cas es permetrà l’ús de separadors de fusta. 

Al cas d’encofrats per a estructures estanques, el Contractista es responsabilitzarà de 
què les mesures adoptades no perjudicaran la estanqueitat d’aquelles. 
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A l’objecte de facilitar la separació de les peces que constitueixen els encofrats podrà 
fer-se ús de desencofrants, amb les precaucions pertinents ja que els mateixos, 
fonamentalment, no hauran de contenir substàncies perjudicials pel formigó. 

Hauran d’emprar-se com desencofrants els vernissos antiadherents compostos de 
silicones, o preparats a base d’olis solubles en aigua o greix diluïda, evitant l’ús de 
gas-oil, greix corrent, o qualsevol altre producte anàleg. 

Desencofrat i descindrament: 

Tant els diferents elements que constitueixen l’encofrat (costers, fons, etc) com els 
estintolaments i cindris, es retiraran sense produir sacsejades ni xocs a l’estructura, 
recomanant-se, quan els elements siguin de certa importància, l’ús de cunyes, caixes 
de sorra, gats o altres dispositius anàlegs per a assolir un descens uniforme dels 
recolzaments. 

Les operacions anteriors no es realitzen fins que el formigó hagi assolit la resistència 
necessària per a suportar amb suficient seguretat i sense deformacions excessives, els 
esforços als que serà sotmès durant i després dels desencofrat o descindrament. Es 
recomana que la seguretat no resulti en cap moment inferior a la prevista per l’obra en 
servei. 

Quan es tracti d’obres d’importància i no posseeixi experiència de casos anàlegs o 
quan els perjudicis que pugessin derivar-se d’una fissuració prematura fossin grans, es 
realitzaran assaigs d’informació segons la Instrucció EHE, per a conèixer la resistència 
del desencofrat o descindrament. 

Es posarà especial atenció en retirar, tot element d’encofrat que pugui impedir el joc 
dels junts de retracció o dilatació, així com de les articulacions, si les hi ha. 

A títol orientatiu poden utilitzar-se els terminis de desencofrat o descindrament donats 
per la fórmula expressada a la Instrucció EHE. 

L’esmentada fórmula és només aplicable a formigons fabricats amb ciment Pòrtland i 
en el suposat de què el seu enduriment s’hagi portat a terme en condicions ordinàries. 

A l’operació de desencofrat és norma de bona pràctica mantenir els fons de bigues i 
elements anàlegs, durant dotze hores, desenganxats del formigó i a uns dos o tres 
centímetres del mateix, per a evitar els perjudicis que pogués ocasionar la ruptura, 
instantània o no, d’una d’aquestes peces al caure des de gran alçada. 

Igualment útil resulta sovint el mesurament de fletxes durant el descindrament de certs 
elements, com índex per a decidir si ha o no de continuar-se l’operació i inclòs si convé 
o no disposar assaigs de càrrega de d’estructura. 
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Es crida l’atenció sobre el fet de què, en formigons joves, no sols la seva resistència, 
sinó també el seu mòdul de deformació, presenta un valor reduït; el que té gran 
influència a les possibles deformacions resultants. 

Dins de tot l’indicat anteriorment el desencofrat haurà de realitzar-se al més aviat 
possible, amb objecte d’iniciar al més aviat possible les operacions de curat. 

Unitat i criteri d’amidament 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en 
contacte amb el formigó. Inclou els materials d’encofrat i la seva amortització, el 
desencofrat, el muntatge i desmuntatge de l’encofrat, els apuntalaments previs, així 
com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. 

El preu d’encofrat amb tauler fenòlic de primera posada serà d’aplicació als elements 
vistos sempre que realment es constati que els taulers fenòlics són nous. 

4.4.2 Estintolaments i cindris 

Es defineixen com estintolaments i cindris les estructures provisionals que sostenen un 
element estructural mentre s’està executant fins que assoleix resistència pròpia 
suficient. 

Execució 

L’execució inclou les operacions següents: 

- Construcció i muntatge. 

- Descindrat. 

Construcció i muntatge: 

Excepte prescripció en contra, els cindris i estintolaments hauran de ser capaços de 
resistir el pes total propi i el de l’element complert sostentat, així com altres 
sobrecàrregues accidentals que puguin actuar sobre elles. 

Els cindris i estintolaments tindran la resistència i disposició necessàries per què, en 
cap moment, els moviments locals, sumats en el seu cas, als de l’encofrat, 
sobrepassin els cinc mil·límetres (5 mm) ni els de conjunt, la mil·lèsima (1/1000) de la 
llum. 

Els cindris es construiran sobre els plànols de detall que prepari el Contractista; qui 
haurà de presentar-los, amb els seus càlculs justificatius detallats, a examen i 
aprovació del director d’obres. 
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Quan l’estructura del cindri sigui metàl·lica estarà constituïda per perfils laminats, 
palestres, roblonats, tubs, etc., subjectes amb cargols o soldats. Per la utilització 
d’estructures desmuntables, a què la resistència als nusos estigui confiada sols al 
fregament de collars, es requerirà l’aprovació prèvia del director. 

En tot cas, es comprovarà que l’estintolament o cindri posseeix carrera suficient pel 
descindrat, així com que les pressions que transmet al terreny no produiran 
assentaments perjudicials amb el sistema de formigonat previst. 

Un cop muntat el cindri, si el Director ho creu necessari, es verificarà una prova 
consistent en sobrecarregar-la d’una manera uniforme i pausada, en la quantia i amb 
l’ordre amb què ho haurà de ser durant l’execució de l’obra. Durant la realització de la 
prova, s’observarà el comportament general del cindri, seguint les seves deformacions 
mitjançant flexímetres i anivellacions de precisió. Arribat a la sobrecàrrega completa, 
aquesta es mantindrà durant vint-i-quatre hores (24h) amb una nova lectura final de 
fletxes. A continuació, i en el cas de què la prova oferís dubtes, s’augmentarà la 
sobrecàrrega en un vint per cent (20 %) o més si el Director ho considera precís. 
Després es procedirà a descarregar el cindri, en la mesura i amb l’ordre que indiqui el 
director, observant-se la recuperació de fletxes i els nivells definitius amb descàrrega 
total. 

Si el resultat de les proves és satisfactori, i els descensos reals del cindri haguessin 
afectat acords amb els teòrics que van servir per a fixar la contrafletxa, es donarà per 
bona la posició del cindri i es podrà passar a la realització de l’obra definitiva. Si fos 
precís alguna rectificació, el Director notificarà al Contractista les correccions precises 
en el nivell dels diferents punts. 

Si el cindri pogués veure’s afectat per possibles avingudes durant el termini 
d’execució, es prendran les precaucions necessàries per què no afectin a cap dels 
elements d’aquest. 

Pel què s’ha dit anteriorment es preferiran els cindris realitzats amb puntals en ventall. 
Els travaments tindran la menor rigidesa possible, compatible amb l’estabilitat del 
cindri. 

Descindrat 

El descindrat podrà realitzar-se quan a la vista de les circumstàncies de temperatura i 
del resultat de les proves de resistència, l’element de construcció sustentat hagi 
adquirit el doble de la resistència necessària per a suportar els esforços que apareguin 
al descindrar. 

El descindrat es farà de forma suau i uniforme recomanant-se l’ús de cunyes, gats, 
caixes de sorra, o altres dispositius, quan l’element descindrat sigui de certa 
importància. Quan el Director ho estimi convenient, les cindres es mantindran netes 
dos o tres centímetres (2 o 3 cm) durant dotze hores (12 h) abans de ser retirades per 
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complet; havent de comprovar-se, a més que la sobrecàrrega total actuant sobre 
l’element que es descindrar, no supera el valor previst com a màxim al projecte. 

Unitat i criteri d’amidament 

m3 de volum realment cindrat limitat entre la superfície de recolzament del cindri 
aprovada expressament per la D.O. i l’encofrat de la cara inferior de l’estructura a 
sustentar, Aquest criteri inclou l’amortització o lloguer del cindri i totes les unitats 
descrites en l’untat d’obra o que apareguin a la seva descomposició 

Els estampidors es mesuraran per unitats (ud) segons el preu del Quadre de Preus. 
Aquests han de ser capaços de suportar la càrrega màxima especificada a la Direcció 
Tècnica. En el preu s’inclou el seu subministrament, col·locació, part proporcional de 
subjeccions, desmuntatge i posterior retirada. 

Unitat de puntal d'estintolament provisional entre pilots, inclos part proporcional de 
bigues transversals d'ancoratge. La col·locació dels puntals i el seu dimensionament 
haurà de ser validat per la D.O. 

L’estintolament serà definit pel contractista i haurà de ser aprovat per la D.O per a la 
força determinada en els càlculs de les pantalles de pilots. El preu inclou tots els 
elements necessaris per a la col·locació (bigues travesseres d’estintolament, 
ancoratges, etc...) 

5. Drenatge i clavegueram 

5.1 Clavegueram 

Totes les obres de clavegueram hauran de ser realitzades segons els requisits de la 
Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú. 

5.1.1 Materials per a clavegueres i canalització 

Tubs circulars de formigó 

Els tubs seran rectes de secció circular i amb els extrems acabats amb encaix obtingut 
per un procés d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó sense 
armadura. 

El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de 
ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i 
compacte. 

El tub ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems del tub han 
d'acabar amb un tall recte perpendicular a l'eix, sense rebaves. 
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No ha de tenir escrostonaments, esquerdes que travessin la paret, ni defectes que 
indiquin imperfeccions del procés d'emmotllament. 

La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals 
que no disminueixin la qualitat del tub, ni la capacitat de desguàs. 

La Direcció Facultativa pot exigir, en qualsevol moment, la realització de l'assaig de 
resistència a l'aixafament d'una mostra de cada remesa. L'assaig s'ha de fer segons el 
"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones" del MOPT. 

Característiques dels tubs: 

DN (cm) Resistència a l'aixafament (kg/m) Gruix (mm) Toleràncies del DN (mm) 

30 > 2500 > 35 ± 4 

40 > 2500 > 40 ± 4 

50 > 3000 > 45 ± 5 

60 > 3600 > 52 ± 6 

80 > 4800 > 66 ± 7 

Llargària   ≥ 100 cm 

Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning ≤ 0,012 

Resistència característica estimada a la compressió del formigó, al cap de 28 dies. 
Proveta cilíndrica ≥ 275 kg/cm2 

Estanqueitat a 1 kg/cm2 de pressió interior (T.H.M.-73) 

No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 

Pressió interior de trencament (T.H.M.-73) ≥ 2 kg/cm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal ± 2% 

- Gruix nominal     ± 5% ≤ 3 mm 

- Ovalació (diferència diàmetre interior màxim i mínim als extrems)  ±0,5% diàmetre 
nominal 

- Rectitud       ± 5 mm/m ≤ 10 mm 
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En el subministrament, a cada peça o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades 
següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Diàmetre nominal 

- Pressió de treball o indicació: Sanejament 

- Identificació de la sèrie o data de fabricació 

El emmagatzematge deu estar protegits del sol i de les gelades. Assentats 
horitzontalment sobre superfícies planes o bé apilats de manera que la càrrega no 
superi el 50% de la resistència a l'aixafament del tub. 

5.1.2 Execució de les partides 

Canalització amb tub de formigó circular 

Definició: 

Formació de canalització amb tubs de formigó circulars, col.locats sobre llit 
d'assentament de formigó, rejuntats interiorment amb morter de ciment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Execució de la solera de formigó 

- Col·locació dels tubs 

- Segellat dels tubs 

- Reblaniment amb formigó per acabar el llit d'assentament 

- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 

Condicions generals: 

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la Direcció Tècnica. Ha de quedar a la 
rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. Han de quedar centrats i 
alineats dins de la rasa. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària 
prevista a la Direcció Tècnica. Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior 
del tub. 

El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs 
circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. 

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de 
formigonat com disgregacions o buits a la massa. 
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El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta 
un ressalt ≤ 3 mm. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir 
els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic 
de la canonada. 

Cada tub ha de quedar encadellat amb el següent, segellat exteriorment amb una 
anella de formigó, de maó foradat o de rajola comuna i, interiorment, amb un rejuntat de 
morter. 

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del 
trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua 
potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades 
tangencialment 100 cm. 

Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que 
especifiqui la Direcció Facultativa. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 

- En zones amb trànsit rodat    ≥ 100 cm 

- En zones sense trànsit rodat ≥ 60 cm 

Amplària de la rasa : 

- Tubs circulars ≥ diàmetre nominal + 40 cm 

- Tubs ovoides ≥ diàmetre menor + 40 cm 

Pressió de la prova d'estanquitat ≤ 1 kg/cm2  

Argollat de formigó: 

- Gruix de l'anella ≥ 5 cm ≤ 10 cm 

- Amplària de l'anella ≥ 20 cm ≤ 30 cm 

Condicions del procés d'execució: 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
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El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha 
de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 

Abans de baixar els tubs a la rasa la Direcció Facultativa. ha d'examinar-los, rebutjant 
els que presentin algun defecte. Abans de la col·locació dels tubs cal comprovar que la 
rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats 
en la Documentació Tècnica. En cas contrari cal avisar la Direcció Facultativa. 

La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs. Durant el procés de 
col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la 
suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 

Les canonades i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica 
muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

Col·locats els tubs al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el correcte funcionament del tub (terres, pedres, eines 
de treball, etc.). 

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no 
s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la 
rasa deixant el junts descoberts. 

Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han 
de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de 
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la Direcció 
Facultativa. 

5.1.3 Amidament i abonament 

Tubs circulars de formigó 
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Els tubs circulars de formigó es mesuraran per metres lineals (m) deduïts dels Plànols, 
prenent com a longitud del tub la de la generatriu superior d'aquest i sense prendre per 
tant, en consideració els retallaments necessaris per tal d'adaptar-lo a la geometria 
indicada als Plànols. 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà aplicant els preus que figuren al Quadre 
de Preus segons diàmetre i gruix de la xapa del tub. 

L'abonament de l'excavació i sobrant a abocador i altres unitats necessàries per a la 
realització de les obres de brocs d'entrada i sortida, s'abonaran segons les unitats 
descrites als seus apartats corresponents 

Claveguerons de formigó 

Els claveguerons de formigó es mesuraran per metres (m) de longitud de la seva 
generatriu inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pericons, 
registres, etc. A l'anomenat amidament s'aplicarà el preu unitari corresponent, segons 
el tipus i diàmetre de la canella o bateria de canonades. 

L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de preus. 

Aquest preu compren tots els conceptes que s'inclouen a la definició de la unitat 
d'obra, excepte l'excavació i rebliment amb material procedent de l'excavació. 

Les embocadures i pous dels extrems del clavegueró del drenatge transversal es 
mesuraran i abonaran com a estructures de formigó. 

5.2 Drenatge 

5.2.1 Materials per a tubs i accessoris de polietilè 

Tubs de polietilè de densitat alta 

Son tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a 
pressió a temperatures fins a 45°C, amb unions soldades o connectat a pressió. 

Característiques generals: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea 
de Lliure Canvi. 

També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea. 
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El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, 
esquerdes ni d'altres defectes. 

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible 
les dades següents: 

- Referència del material, PE 50A 

- Diàmetre nominal 

- Gruix nominal 

- Pressió nominal 

- UNE 53-131 

- Identificació del fabricant 

- Any de fabricació 

Tot en aquest mateix ordre. 

Material (UNE 53-188)   Polietilè de densitat > 940 kg/m3 + negre de fum 

Contingut de negre de fum (UNE 53-375)  2,5% en pes 

Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització: 

- 0°C < T ≤ 20°C  1 x Pn 

- 20°C < T ≤ 25°C 0,8 x Pn 

- 25°C < T ≤ 30°C 0,63 x Pn 

- 30°C < T ≤ 35°C 0,5 x Pn 

- 35°C < T ≤ 40°C 0,4 x Pn 

- 40°C < T ≤ 45°C 0,32 x Pn 

T = temperatura d'utilització 

Pn = pressió nominal 

Índex de fluïdesa (UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg) ≤ 0,3 g/10 min 

Resistència a la tracció ≥ 19 MPa 

Allargament al trencament ≥ 350% 

Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn) sense pèrdues durant 1 min 



 

   Document nº3: PLEC DE CONDICIONS 

 

83 

Temperatura de treball ≤ 45°C 

Coeficient de dilatació lineal 0,2 mm/m °C 

Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 

 

Pressió nominal tub (bar) Pressió de prova a 20°C(bar) 

4 12 

6 19 

10 30 

Gruix de la paret i pes: 

PN 4 bar PN 6 bar PN 1 bar 

DN 
(mm) 

Gruix     paret 
(mm) 

Pes 
(kg/m) 

Gruix     paret Pes (mm)             
(kg/m) 

Gruix     paret Pes (mm)             
(kg/m) 

  

10 - - - - 2 0,05 

12 - - - - 2 0,06 

16 - - - - 2 0,09 

20 - - - - 2 0,12 

25 - - 2 0,15 2,3 0,2 

32 - - 2 0,2 2,9 0,3 

40 2 0,25 2,4 0,2 3,7 0,4 

50 2 0,3 3 0,4 4,6 0,7 

63 2,4 0,5 3,8 0,7 5,8 1,1 

75 2,9 0,7 4,5 1 6,8 1,5 

90 3,5 1 5,4 1,4 8,2 2,1 

110 4,2 1,5 6,6 2,1 10 3,1 

125 4,8 1,9 7,4 2,7 11,4 4,1 

140 5,4 2,3 8,3 3,3 12,7 5,1 

160 6,2 3 9,5 4,4 14,6 6,7 
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180 6,9 3,8 10,7 5,5 16,4 8,4 

200 7,7 4,7 11,9 6,8 18,2 10,4 

225 8,6 6 13,4 8,6 20,5 13,1 

250 9,6 7,4 14,8 10,6 22,7 16,2 

280 10,7 9,2 16,6 13,2 25,4 20,3 

315 12,1 11,7 18,7 16,7 28,6 25,7 

355 13,6 14,7 21,1 21,2 32,3 32,6 

400 15,3 18,7 23,7 26,9 36,4 41,4 

450 17,2 23,7 26,7 34 41 52,4 

500 19,1 29,2 29,6 41,9 45,5 64,6 

560 21,4 36,6 33,2 52,5 - - 

630 24,1 46,3 37,4 66,5 - - 

710 27,2 58,7 42 84,4 - - 

800 30,6 74,3 47,4 107 - - 

1000 38,5 116 - - - - 

Toleràncies: 

- Diàmetre nominal (exterior) i ovalació absoluta: 

 

DN (mm) Tolerància máxima  DN (mm) 
Ovalació absoluta 

Tub recte Tub enrotllat 

10 0,3 ± 0,2 ± 0,6 

12 0,3 ± 0,3 ± 0,8 

16 0,3 ± 0,4 ± 1,0 

20 0,3 ± 0,4 ± 1,2 

25 0,3 ± 0,5 ± 1,5 

32 0,3 ± 0,7 ± 2,0 
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40 0,4 ± 0,8 ± 2,4 

50 0,5 ± 1,0 ± 3,0 

63 0,6 ± 1,3 ± 3,8 

75 0,7 ± 1,5 ± 4,5 

90 0,9 ± 1,8 ± 5,4 

110 1 ± 2,2 ± 6,6 

125 1,2 ± 2,5 ± 7,5 

140 1,3 ± 2,8 ± 8,4 

160 1,5 ± 3,2 ± 9,6 

180 1,7 ± 3,6 - 

200 1,8 ± 4,0 - 

225 2,1 ± 4,5 - 

250 2,3 ± 5,0 - 

280 2,6 ± 5,6 - 

315 2,9 ± 6,3 - 

355 3,2 ± 7,1 - 

400 3,6 ± 8,0 - 

450 4,1 ± 9,0 - 

500 4,5 ± 10,0 - 

560 5 ± 11,2 - 

630 5 ± 12,6 - 

710 5 ± 14,2 - 

800 5 ± 16,0 - 
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- Gruix de la paret: 

 

Gruix nominal e (mm) Tolerància màxima (mm) 

2 0.4 

2,3 - 3,0 0,5 

3,5 - 3,8 0,6 

4,2 - 4,8 0,7 

5,4 - 5,8 0,8 

6,2 - 6,9 0,9 

7,4 - 7,7 1 

8,2 - 8,6 1,1 

9,5 - 10,0 1,2 

10,7 1,3 

11,4 - 11,9 1,4 

12,1 - 12,7 1,5 

13,4 - 13,6 1,6 

14,6 - 14,8 1,7 

15,3 1,8 

16,4 - 16,6 1,9 

17,2 2 

18,2 - 18,7 2,1 

19,1 2,2 

20,5 2,3 

21,1 - 21,4 2,4 

22,7 2,5 

23,7 2,6 

24,1 3,9 

25,4 4,1 
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26,7 - 27,2 4,3 

28,6 4,5 

29,6 4,7 

30,6 4,8 

32,3 5,1 

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE 53-131. 

Al subministrament, fins a 160 mm de diàmetre nominal, en rotlles o en trams rectes. 
Els diàmetres superiors se subministraran en trams rectes. 

El emmagatzematge serà en llocs protegits contra impactes. Els trams rectes s'han 
d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser ≤ 1,5 m. 

Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 

Pous i pericons 

Materials per a pous de registre circulars 

Definició: 

Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per 
un procés d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó amb o 
sense armadura, per a la formació de pou de registre. 

S'han considerat els elements següents: 

- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 

- Peça reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb o 
sense escala d'acer galvanitzat 

- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 

Característiques generals: 

El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de 
ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i 
compacte. 

La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals 
que no disminueixin la qualitat intrínseca ni el funcionament del pou. No s'han 
d'admetre on puguin afectar l'estanquitat. Ha de tenir un color uniforme. 
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La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la 
amb un martell. Les peces de DN ≥ 1000 mm han de ser de formigó armat. 

Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, 
graons d'acer galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la 
solera i 25 cm de la superfície. 

El formigó de les peces ha de complir alguna de les tres condicions següents: 

a) Composició: 

- Relació aigua-ciment ≤ 0,50 

- Contingut de ciment en mòduls de: 

- Formigó en massa ≥ 200 kg/m3 

- Formigó armat ≥ 250 kg/m3 

b) Absorció d'aigua i resistència a compressió (UNE 127-011): 

- Absorció d'aigua, en pes ≤ 6% 

- Resistència a compressió (formigó sense armadures) ≥ 40 MPa 

c) Permeabilitat a l’oxigen (UNE 127-011) ≤ 4 E-16 m2 

Contingut d'ió clor en el formigó (% de la quantitat de ciment): 

- Elements de formigó en massa ≤ 0,4% 
- Elements de formigó armat   ≤ 0,4% 

Càrrega de trencament ≥ 30 kN/m2 

Quantia mínima d'armadures (peces armades) 2,0 cm2/m secció vertical 0,15 cm2 en 
qualsevol tipus d'alçat 

Gruix de paret de les peces: 

- Per a DN ≤ 1000 mm   ≥ 120 mm 

- Per a 1000 mm < DN ≤ 1500 mm ≥ 160 mm 

- Per a DN > 1500 mm ≥ 200 mm 

Llargària de l'encaix ≥ 2,5 cm 

Irregularitats de la superfície del formigó: 
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- Diàmetre dels buits ≤ 15 mm 

- Profunditat dels buits ≤ 6 mm 

- Amplària de fissures ≤ 0,15 mm 

Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel)   Ha de complir estanquitat a 1 kg/cm2 de pressió 
interior (THM) no hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min. 

Pressió interior de ruptura (THM) ≥ 2 kg/cm2 

Toleràncies: 

- Diàmetre interior ± (2 + 0,01 DN) mm (Màxim de ± 15 mm) 

- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars ± 5 mm 

- Gruix de paret ± 5% 

- Alçària (el valor més gran de) ± 1,5% ± 10 mm 

- Rectitut generatrius interiors (el més gran de) ± 1,0% alçària útil ± 10 mm 

- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars ± 
0,5% 

- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127-011): 

- Per a DN ≤ 1000 mm ≤ 10 mm 

- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de ± 20 mm ± 0,01 DN 

- Planor dels extrems: 

- Per a DN <= 1000 mm  ...............................................................................  ≤ 10 mm 

- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de  ......................................................  ± 20 mm 

 ....................................................................................................................  ± 0,01 DN 

- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior màxim i 
mínim als extrems)   ± 0,5% diàmetre nominal 

- Ondulacions o desigualtats  ...........................................................................  ≤ 5 mm 

- Rugositats  ....................................................................................................  ≤ 1 mm 

PEÇA REDUCTORA: 

L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall 
recte, pla i perpendicular a l'eix del pou. 

109 
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La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu 
vertical. 

PEÇA DE BASE: 

L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha 
de ser pla i perpendicular a l'eix del pou. 

Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha de 
portar incorporats sòlidament encastats a la paret dels mòduls uns tubs de llargària <= 
50 cm. 

Gruix de la solera: 

- Per a DN <= 1000 mm  ..........................................................................  >= 120 mm 
- Per a 1000 mm < DN <= 1200 mm  .........................................................  >= 160 mm 
- Per a DN > 1200 mm  .............................................................................  >= 200 mm 

Pendent superior dels llits hidràulics  ...................................................................  >= 5% 

Alçària dels llits hidràulics  ..............................................................  >= DN tub sortida 

 ................................................................................................................  >= 400 mm 

 .......................................................................................   >= 50% DN tub més gran 

DN màxim tubs incidents  ..........................................  <= DN mòdul base - 500 mm 

Estanquitat (UNE 127-011)   Ha de complir 

Quantía mínima d'armadures   2,5 cm2/m en dos direccions ortogonals 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: A cada peça o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades 
següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 

- Dimensions nominals 

- Pressió de treball o indicació: Sanejament 

- Identificació de la sèrie o data de fabricació 

Emmagatzematge: Protegides del sol i les gelades. Assentades horitzontalment sobre 
superfícies planes, de manera que no es trenquin ni s'escantonin 

Materials auxiliars per a pous de registre 
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Definició: 

Materials complementaris per a l'execució de pous de registre. 

S'han considerat els materials següents: 

Bastiment de base i tapa circular emmotllats, de fosa 

- Graó d'acer galvanitzat 

- Graó de ferro colat 

- Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou 
de registre 

BASTIMENT I TAPA: 

La fosa ha de ser gris, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones 
de fosa blanca. 

No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de 
sorra, gotes fredes, etc. 

Ambdues peces han de ser planes. Han de tenir la forma i els gruixos adequats per a 
suportar les càrregues del trànsit. 

La tapa ha de tenir un forat o un altre dispositiu per a poder-la aixecar. 

El bastiment i la tapa han d'estar mecanitzats, de manera que la tapa recolzi sobre el 
bastiment al llarg de tot el seu perímetre. 

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, òxid o qualsevol altre tipus de 
residu. 

Pas útil: 

- Diàmetre tapa 70 cm  ...........................................................................  Aprox. 65 cm 
- Diàmetre tapa 60 cm  ...........................................................................  Aprox. 53 cm 

Franquícia total entre tapa i bastiment  .............................................................  ≥ 2 mm 

 ...................................................  ≤ 4 mm 

Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-111) ≥ 18 kg/mm2 

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1) ≥ 155 HB 

Contingut de ferrita, a 100 augments ≤ 10% 
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Contingut de fòsfor  ≤0,15% 

Contingut de sofre ≤ 0,14% 

Toleràncies: 

- Diàmetre de la tapa (sempre que encaixi correctament)  ................................  ± 2 mm 
- Guerxament de la tapa o del bastiment en zona de recolzament  ...........................  Nul 

GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 

Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 

El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a 
facilitar l'ancoratge. 

Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 

La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 

El recobriment   ha   d'estar   ben   adherit.   Ha   de   ser   llis,   sense   taques, 
discontinuïtats, exfoliacions, etc. 

Resistència a la tracció   34 - 50 kg/mm2 

Límit elàstic (UNE 7-474)   ≥ 22 kg/mm2 

Allargament a la ruptura   ≥ 23% 

Toleràncies: 

Dimensions   ± 2 mm 

Guerxament   ± 1 mm 

Diàmetre del rodó   - 5% 

GRAÓ DE FERRO COLAT: 

Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 

El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 

La peça no ha de tenir defectes interns o superficials, com porus, esquerdes, rebaves, 
inclusions de sorra, etc. 

Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les 
càrregues de servei. 
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Ha d'estar neta, lliure de sorra solta, d'òxid o de qualsevol tipus de residu superficial. 

A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. 

Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118)   ≥ 38 kg/mm2 

Allargament a la ruptura   ≥ 17% 

Contingut de perlita   ≤ 5% 

Contingut de cementita a les zones d'encastament   ≤ 4% 

Toleràncies: 

Dimensions   ± 2 mm 

Guerxament   ± 1 mm 

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 

Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou 
de registre i una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt 
flexible entre el pou de registre i el tub. La goma ha de ser resistent als olis, àcids, 
l'ozó i les aigües residuals. 

El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic. 

El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la 
seva funció. 

No ha de tenir porus. 

La goma del junt ha de complir les condicions següents: 

Duresa nominal (UNE 53-549)   40 - 60 IRHD 

Resistència a la tracció (UNE 53-510)   ≥ 9 MPa 

Allargament a trencament (UNE 53-510)   ≥ 300% 

Deformació remanent per compresió (UNE 53-511): 

- A temperatura laboratori, 70 h  ..........................................................................  ≤ 12% 
- A 70°C, 22 h  ....................................................................................................  ≤ 25% 

Envelliment accelerat (7 dies, 70°C); variació màxima respecte dels valors originals 
(UNE 53-548): 
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- Duresa  .......................................................................................................  - 5 IRHD 

 .....................................................................................................  + 8 IRHD 

- Resistència a la tracció  ....................................................................................  - 20% 
- Allargament a trencament  .................................................................................  - 30% 

 ........................................................................  + 10% 

Immersió en aigua (7 dies, 70°C); canvi de volum (UNE 53-540)  .............................  ≤ 0 

 ............................................................................................................................  + 8% 

Relaxació d'esforços a compressió (UNE 53-611): 

- A 7 dies  ...........................................................................................................  ≤ 16% 
- A 90 dies  .........................................................................................................  ≤ 23% 

Fragilitat a temperatura baixa (- 25°C) (UNE 53-541)No s'ha de trencar cap proveta 

Toleràncies: 

- Duresa de la goma  ......................................................................................  ± 5 IRHD 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

BASTIMENT I TAPA O FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del 
fabricant. 

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 

GRAÓ: 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 

Materials auxiliars per a pericons 

Definició: 

Bastiment i tapa de perímetre quadrat, emmotllats, de fosa. 

Característiques generals: 
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La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense 
zones de fosa blanca. 

No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de 
sorra, gotes fredes, etc. 

Ambdues peces han de ser planes. 

Han d'estar classificats com a CD50 segons la UNE 41-300. 

Han de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit 
d'acord amb els assaijos indicats a la UNE 41-300. 

La tapa ha de recolzar en el bastiment al llarg de tot el seu perímetre. Ha de tenir un 
dispositiu per a poder-la aixecar. 

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de 
residu. 

Les dimensions nominals corresponen a les dimensions exteriors del bastiment. 

La tapa i el bastiment han de portar marcades de forma indeleble les indicacions 
següents: 

- La classe segons la UNE 41-300 
- El nom o sigles del fabricant 
- Referència, marca o certificació si la té. 

Dimensions de la tapa: 

Dimensió nominal 420 x 420   400 x 400 x 30 mm 

Dimensió nominal 620 x 620   600 x 600 x 40 mm 

Gruix de la fosa   ≥ 10 mm 

Pes: 

Dimensió nominal 420 x 420   ≥ 25 kg 

Dimensió nominal 620 x 620   ≥ 52 kg 

Franquícia entre la tapa i el bastiment   ≥ 2 mm 

  ≤ 4 mm 

Resistència a la tracció de la fosa, 
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proveta cilíndirica (UNE 36-111)   ≥ 18 kg/mm2 

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1)        >= 155 HB 

Contingut de ferrita, a 100 augments   ≤ 10% 

Contingut de fòsfor   ≤ 0,15% 

Contingut de sofre   ≤ 0,14% 

Toleràncies: 

Dimensions   ± 2 mm 

Guerxament   ± 2 mm 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de 
peces que conté i les seves dimensions. A cada peça ha de constar la marca del 
fabricant. 

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 

5.2.2 Execució de les partides  

Tubs de polietilè de alta densitat  

Definició: 

Canalitzacions amb tub extruït de polietilè per a transport i distribució de fluids a 
pressió amb las següents característiques: 

Tipus de material: 

- Polietilè de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura 
de servei fins a 45°C 

Graus de dificultat de muntatge: 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb 
accessoris 

Tipus d'unió: 

- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) Tipus de 
col·locació: 
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- Col·locat al fons de la rasa per enterrar L'execució de la unitat d'obra inclou les 
operacions següents: 

- Replanteig de la conducció 

- Col.locació dels tubs i accessoris en la seva posició definitiva 

- Execució de totes les unions necessàries 

- Neteja de la conducció 

Condicions generals: 

La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la 
Direcció Facultativa. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 
mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada. 

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per 
mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que 
pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió 
definit per a la canalització. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua 
potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades 
tangencialment 100 cm. 

La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que 

transportin fluids a alta temperatura. 

S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C 

El tub es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 

 

 Polietilè densitat alta 

A 0o C <=50 x Dn 

A 20° C <= 20 x Dn 

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 

Col·locació al fons de la rasa: 
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El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 

contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 

La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra 

de riu, de gruix ≥ 5 cm. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert ≥ 60 cm de terra 

ben piconada per tongades de 20 cm, si no hi ha de passar trànsit rodat i ≥ 80 

cm en cas contrari. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 

Condicions del procés d'execució 

La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

Cada cop que s'interromp el muntatge cal tapar els extrems oberts. 

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar 
verticalment sobre el terreny. 

L'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant 
del tub, abans de fer la connexió. 

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 

En tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha 
d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de 
la pressió adequada per a fer la unió. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per 
arrossegar les brosses. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de 
depuració bacteriològic després de rentar-la. 

Abans de baixar els tubs a la rasa la D.O. ha d'examinar-los, rebutjant els que 
presentin algun defecte. 
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Abans de la col·locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i 
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la Documentació Tècnica. En 
cas contrari cal avisar la Direcció Facultativa. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs. 

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot 
fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o 
deixant desguassos a l'excavació. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial 

de la rasa deixant el junts descoberts. 

Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han 
de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la Direcció 
Facultativa. 

Normativa d’ obligat compliment 

- PPTG-TSP-86 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 
de Saneamiento de Poblaciones”. 

- 5.1 -IC 1965 “Instrucción de Carreteras. Drenaje”. 

- 5.2 -IC 1990 “Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial”. 

- Norma UNE 53-114-87. Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli 
(cloruro de vinilo) no plastificado para unión con adhesivo y/o junta elástica, 
utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales. Medidas. 
Características y métodos de ensayo. 

- Norma UNE 53-332-81. Plásticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de 
vinilo) no plastificado para canalizaciones subterráneas enterradas o no y 
empleadas para la evacuación y desagües. Características y métodos de 
ensayo. 

Pous de registre 

Parets per a pous circulars 
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Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars. S'han 
considerat els materials següents: 

- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 

- Maons calats agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i 
eventualment, esquerdejat exterior 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació de les peces agafades amb morter 

- Acabat de les parets, en el seu cas 

- Comprovació de l'estanquitat del pou 

Condicions generals: 

El pou ha de ser estable i resistent. 

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, 
on s'han d'anar reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades 
de dalt a baix. 

Els junts han d'estar plens de morter. 

El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la tapa enrasats 
amb el paviment. 

La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 

Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la 
conducció. 

Toleràncies d'execució: 

- Secció interior del pou   ± 50 mm 
- Aplomat total   ± 10 mm 

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
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La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb 
morter, recolzades a sobre d'un element resistent. 

La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de 
la tapa. 

PARET DE MAÓ: 

Els  maons  han  d'estar  col.locats  a  trencajunts  i  les  filades  han  de  ser 
horitzontals. 

La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix 

uniforme i ben adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment 

pòrtland. 

El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No 
ha de ser polsegós. 

Gruix dels junts   ≤ 1,5 cm 

Gruix de l'arrebossat i el lliscat   ≤ 2 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat de les filades   ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat   ± 2 mm 

PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat 
ben adherit a la paret. 

Gruix de l'esquerdejat   ≤ 1,8 cm 

Condicions del procés d'execució 

Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 

La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 

PARET DE MAÓ: 



 

Construcció del primer dipòsit anti-DSU de Vilanova i la Geltrú i urbanització de la superfície afectada    _                                   

 

102 

Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. 

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 

Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els 
han de rebre. 

El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 

5.2.3 Amidament i Abonament Tubs, pericons, pous i buneres. 

Pericons i pous. 

Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït, o bé per metre de fondària 
segons s'especifiqui al quadre de preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de 
maó i formigó HA-25 en alçats, armadures i, quan s'escaigui, encofratge i desencofrat, 
arrebossat i lliscat i graons per a formació d'escales de gat. 

També s’amidarà el marc i la tpa per unitat. 

Així mateix, el pous imbornals s'amidaran per unitat de pou. 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent 
que figura en el Quadre de preus. 

Tubs de polietilè: 

Els tubs de polietilè es mesuraran per metres lineals (m) deduïts dels Plànols, prenent 
com a longitud del tub la de la generatriu superior d'aquest i sense prendre per tant, en 
consideració els retallaments necessaris per tal d'adaptar-lo a la geometria indicada 
als Plànols. 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà aplicant els preus que figuren al Quadre 
de Preus segons diàmetre i gruix de la xapa del tub. 

L'abonament de l'excavació i sobrant a abocador i altres unitats necessàries per a la 
realització de les obres de brocs d'entrada i sortida, s'abonaran segons les unitats 
descrites als seus apartats corresponents. 

6. Impermeabilitzacions 

6.1 Impermeabilitzacions i aïllaments 

Els materials de suport, formació de pendents, juntes, aïllament, impermeabilització, 
protecció i acabat, així com els equips d’origen fixats hauran de complir les condicions 
funcionals de qualitat fixades en les Normes Bàsiques de l’Edificació NBE, Normes 
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Tecnològiques NTE, i altres normes i disposicions vigents relatives a fabricació i 
control industrial que els siguin d’aplicació o, les normes UNE corresponents. 

Per als productes d’impermeabilització, el contractista haurà de facilitar com a mínim, 
la següent documentació acreditada per un laboratori homologat : 

- Compatibilitat del contacte entre el material impermeabilitzant i l’aigua. Aquesta 
innocuïtat del producte impermeabilitzant es farà en base als següents paràmetres de 
migració global i especifica del producte : 

- Identificació del producte 
- Descripció del producte 
- Massa per unitat de superfície 
- Gruix a aplicar 
- Especificacions funcionals 
- Adherència al suport (càrrega de ruptura), amb suport sec i humit 
- Coeficient de permeabilitat de Darcy 
- Absorció d’aigua 
- Resistència a la tracció 
- Allargament a la ruptura 
- Resistència a la abrasió 
- Resistència a la immersió en aigua 
- Resistència a la pressió negativa 
- Resistència al cicle glaç - desglaç 
- Resistència al envelliment 
- Resistència al aigua clorada 
- Temperatures extremes de servei 
- Vida útil sense pèrdua de propietats 

Quan la Direcció Facultativa estimi necessari comprovar alguna de les característiques 
físiques o químiques d’algun producte mitjançant assaigs, aquests hauran de realitzar-
se d’acord amb les UNE corresponents. 

Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel Ministeri d’Obres 
Públiques i Transports, la Direcció Facultativa pot simplificar la recepció, reduint-la a la 
identificació del material quan aquest arribi a l’obra. 

Així mateix, per als productes que provinguin dels Estats membres de la CEE, que 
hagin  estat fabricats segons especificacions tècniques nacionals garantitzadores 
d’objectius de qualitat equivalent als proporcionats per les normes del nostre país i que 
estiguin avalats per certificats de controls o assaigs realitzats per laboratoris 
oficialment reconeguts en els estats d’origen, la direcció facultativa pot simplificar la 
recepció reduint-la a la identificació del material quan aquest arribi a l’obra. 
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Normativa de compliment obligatori UNE 104-416-92 “Sistemas de impermeabilización 
de cubiertas con membranas impermeabilizantes formadas con láminas de policloruro 
de vinilo plastificado”. 

6.2 Impermeabilització de cobertes 

La impermeabilització de les cobertes es farà d’acord amb el següent procediment: 

La impermeabilització serà resistent a la col.locació d'aglomerant asfàltic, i s'aplicarà 
sobre una superfície seca, ferma, totalment regular i llisa, neta i lliure de materials 
solts. 

Es composa de les següents capes: 

-imprimació a base d'emulsió asfàltica tipus emufal i o similar. -membrana 
impermeabilitzant tipus morterplas pàrking o similar,     en solució bicapa totalment 
adherida (membrana pa-8) formada per: 

a) 1ª làmina adherida a foc a la base, morterplas polimèrica fp 3kg o 
similar, de betum plastomèric app amb armadura interior de feltre de polièster 
140gr/m2. 

b) 2ª làmina impermeabilitzant adherida a foc a l'anterior tipus 
morterplas pàrking o similar, de betum elastomèric sbs amb armadura interior de 
feltre de polièster de 180g/m2 i de 150g/m2 en la cara superior (pes mig 
4.8kg/m2) 

Tot de la casa texsa o qualitat equivalent. 

En les cantonades de l'estructura es col.locarà un reforç de la impermeabilització basat 
en un reforç interior format per una membrana tipus lbm-30 morterplas polimèrica sbs 
fp 3kg. Totalment adherida i un reforç exterior format per una membrana tipus 
morterplas pàrking totalment adherida. 

En les zones on hi hagi previst la plantació d’arbres, la impermeabilització de la 
coberta es reforçarà amb una tercera làmina amb repelent d'arrels en l'àmbit d'afecció 
dels arbres. 

La impermeabilització de murs es farà a base d’un sistema d’emulsió bituminosa i 
membrana de polietilè d’alta densitat tipus drentex protect 40 de la casa TEXSA o 
similar. Concretament el sistema constarà de dues capes d’emulsió asfàltica 
modificada amb cautxú tipus EMUFAL TE o similar, una làmina drenant de polietilè 
d’alta densitat en forma de nòduls tipus DRENTEX PROTECT o similar, amb els 
nòduls cap a la paret 

L’abonament es farà per m2 teòric de superfície a impermeabilitzar. 
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El preu inclou totes les operacions necessàries per a deixar la impermeabilització 
totalment acabada (inclòs el formigó de protecció de la impermeabilització) i inclosa la 
repercussió de formació de protecció de cantonades, arbres i junts. Inclou també la 
realització d’una prova d’estanqueïtat segons el criteri de la Direcció d’Obra. 

6.3 7.3 Pintura de recobriment en trasdós de murs 

S’utilitzarà com a protecció de les superfícies en contacte amb el terreny dels murs de 
formigó amb el terreny, i consistirà en dues capes d’emulsió bituminosa modificada 
amb cautxú que, una vegada seca, formi una pel·lícula contínua i elàstica, de gran 
qualitat. Per sobre la capa d’emulsió es disposarà una membrana de polietilè d'alta 
densitat tipus drentex protect 40 de texsa o similar, fixat mecànicament al mur i capaç 
de retenir les possibles humitats existents. 

L’emulsió bituminosa serà de la marca TEXSA, producte EMUFAL TE, o similar, i 
posseirà les següents propietats: 

- Adherència, inclòs sobre superfícies lleugerament humides. 
- Gran resistència a temperatures elevades. 
- Flexibilitat inclòs a -20 ºC. 
- Elàstica. 
- Resistent a l’aigua. 
- Gran poder de cobertura 
- Durader 
- Fàcilment aplicable 
- No contindrà dissolvents 

i característiques tècniques: 

- Densitat: 1,00 ± 0,05 
- Contingut en sòlids: 50% ± 20 ps 
- Viscositat a 25 ºC    170 ± 20 ps 
- Solubilitat en aigua: Total en estat líquid insoluble al secar 
- Toxicitat: Nul·la 
- Inflamabilitat: Nul·la 

6.4 Massilla per a segellat de juntes en fred 

La massilla per al segellat en fred de juntes, a base d’una combinació d’asfalt i cautxús 
sintètics, que una vegada aplicada constitueixen un segellat elàstic, serà de la marca 
TEXSA, producte JUNTER FLEX. Tindrà les següents propietats: 

Bona adherència als materials de construcció 

Gran resistència al lliscaments 

Resistència a la pressió d’aigua 
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- Resistència a àlcalis i àcids diluïts, així com la major part de les sales 
inorgàniques 

Compatible amb asfalt 

Gran resistència a l’envelliment 

i condicions tècniques: 

Apariència: Massilla de color negre 

Densitat: 1,30 g/cm3 

Contingut en sòlids: Superior a 90 % 

Penetració del material aplicat i endurit : Aproximadament 40 dècimes de mil·límetres 

Temperatura d’aplicació: Entre 5 i 50 ºC 

6.5 Execució d’impermeabilitzacions, aïllaments i drenatges 

Les juntes, en general, constitueixen punts singulars amb major possibilitat de 
moviment, i sobre tot les juntes dinàmiques, es a dir les de dilatació. 

El conjunt global de l’impermeabilització ha de constituir un embolcall, resistent i 
solidari amb el suport, i a la vegada capaç d’acompanyar aquest en els seus 
moviments, sense que es produeixin discontinuïtats que interrompin la protecció. 

Obligatòriament l’impermeabilització serà suficientment resistent i elàstica per a 
absorbir el moviment normal de les juntes que es tinguin en l’obra, moviment que 
estipulen com a màxim en un 15 % de l’espai que separa, així com per a contenir 
l’aparició de fissures de fins 1 mm de gruix en els paraments a tractar, sense que es 
presenti la ruptura de la impermeabilització. 

El procés dels treballs a realitzar serà el següent : 

a) Impermeabilització general dels paraments : 

- Preparació de la superfície general del formigó, netejant-la mitjançant raig 
d’aigua, sorra o aire, eliminant tota la brutícia, pols, oli de desencofrat, beurada 
de ciment i excessos de morter. 

- Aplicació de varies capes del revestiment superficial general fins a aconseguir 
un gruix suficient que garanteixi les exigències de discontinuïtat anteriorment 
especificades en aquest Plec. 

b) Tractament específic de fissures i juntes : 
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-Remarcar amb disc totes les fissures i esquerdes detectades. 

- Preparar tots els encastats necessaris pel segellat de les juntes de solera, sabates, 
murs, pilars i forjat. 

- Reblert de les juntes i fissures realitzant els treballs concrets per a cada tipus de 
junta. 

La Direcció Facultativa ha d’establir els controls previs per a comprovar que l’execució 
de l’obra s’ajusta tant al Projecte, com a les condicions generals que s’estableixen en 
les normes corresponents, com són els referits a pendents, estat del suport de la 
impermeabilització, col·locació de les làmines de l’aïllament i de la protecció, així com 
execució d’elements singulars, tals com bordes, trobades, desguassos i juntes. 

Es realitzaran assaigs, d’estanqueïtat i desguàs de cobertes, mitjançant inundacions o 
recs continus. 

a) Làmines sintètiques per a impermeabilitzacions 

Les làmines per a impermeabilitzacions s’emmagatzemaran en lloc fred i sec, amb 
l’envoltori de polietilè totalment intacte. No es treuran els rotllos de l’envoltori fins a la 
seva utilització immediata. L’incompliment d’aquesta prescripció podrà fer que la 
Direcció d’Obra no admeti el material per a ser col·locat. 

Hauran de seguir-se les normes usuals en les impermeabilitzacions continues, 
emprant personal especialitzat. 

La fixació del suport serà mecànica al llarg del seu solapament, mitjançant plaquetes i 
cargols dissenyats a tal efecte. 

Les làmines es solaparan 10 cm, utilitzant els 5 cm de l’extrem per a fixar la làmina 
inferior mentre que els altres 5 cm serviran per a efectuar la soldadura entre ambdues 
làmines amb aire calent. 

Tots els solapaments hauran de ser esglaonats, no admetent-se solapar quatre 
làmines al mateix punt. 

En cada faldó, les làmines de cada d’impermeabilització hauran de començar a 
col·locar-se per la part més baixa d’aquest mateix, preferentment en direcció 
perpendicular a la línia de màxima pendent del faldó; haurà de continuar-se fins acabar 
una filera, realitzant solapes en les unions entre peces. Ha de continuarse col·locant 
noves fileres en sentit ascendent, de manera que cada filera solapi sobre l’anterior. 

La col·locació de les peces ha de fer-se de tal forma que cap junta entre peces de 
cada filera resulti alineada amb la de les fileres contínues. 
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El lliurament de la impermeabilització al parament vertical per sobre de la protecció no 
ha de ser inferior als 15 cm, per a protegir la trobada en cas d’embassament. Ha 
d’evitar-se que l’aigua d’escorrentia passi per darrera de la impermeabilització. 

Tots els desguassos han d’estar dotats d’un dispositiu que retingui els residus que 
puguin ser motiu d’obstrucció dels baixants. 

La unió del faldó amb la cassoleta, i la d’aquest amb el baixant han de ser estanques. 

La cassoleta ha d’estar col·locada per sota del nivell inferior del faldó de la coberta. 

Es recomanable situar els desguassos de tal forma que quedin separats, com a mínim, 
1 m de les trobades entre paraments (cantonades) i 50 cm dels paraments, per facilitar 
el lliurament de la impermeabilització al desguàs. 

No han de realitzar-se treballs d’impermeabilització quan les condicions 
climatològiques puguin resultar perjudicials, en particular quan estigui nevant o 
existeixi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada, o quan la 
temperatura ambient sigui menor que: 

5 ºC per làmines d’oxiasfalt 

0 ºC per làmines d’oxiasfalt modificat 

-5 ºC per làmines de betum modificat 

Abans de començar o reanudar els treballs d’impermeabilització, ha de comprovar-se 
si el suport base reuneix les condicions necessàries; en cas contrari, s’ha de procedir a 
l’adequació. 

Les interrupcions en l’execució de la coberta ha de fer-se de forma tal que no es 
deteriorin els materials components de la mateixa. 

Els talls de treball diari es disposaran de tal forma que la necessària protecció de la 
impermeabilització i l’aïllament tèrmic s’instal·li amb un ritme tal que no impliqui més 
de 24 h d’exposició a l’acció solar. 

b) Làmines polimèriques per a impermeabilitzacions 

Hauran de seguir les normes usuals en les impermeabilitzacions continues, utilitzant 
personal especialitzat. 

S’aplicarà a foc mitjançant soplet de propà. 

El suport on ha d’aplicar-se la làmina ha de ser ferm, net i lliure de materials lliures. 
Així mateix, ha de ser regular i llis, sense elements que puguin danyar la làmina. 
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S’estendrà la làmina en tota la longitud i correctament encarada. Per a adherir la 
làmina a la superfície del suport es realitzarà de la següent manera: 

Soldadura a foc prèvia imprimació del suport amb pintura asfàltica o Emulsió. 

Asfalt en calent. 

Els solapaments es realitzaran sempre a foc, amb una amplada mínima de 10 cm. 

En cada faldó, les làmines de cada d’impermeabilització hauran de començar a 
col·locar-se per la part més baixa d’aquest, preferentment en direcció perpendicular a 
la línia de màxima pendent del faldó; haurà de continuar-se fins acabar una filera, 
realitzant solapaments en les unions entre peces. Ha de continuar-se col·locant-se 
noves fileres en sentit ascendent, de manera que cada filera solapi sobre l’anterior. 

La col·locació de les peces ha de fer-se de tal forma que cap junta entre peces de 
cada filera resulti alineada amb la de les fileres contínues. 

El lliurament de la impermeabilització al parament vertical per sobre de la protecció no 
ha de ser inferior als 15 cm, per a protegir la trobada en cas d’embassament. Ha 
d’evitar-se que l’aigua d’escorrentia passi per darrera de la impermeabilització. 

Tots els desguassos han d’estar dotats d’un dispositiu que retingui els residus que 
puguin ser motiu d’obstrucció dels baixants. 

La unió del faldó amb la cassoleta, i la d’aquest amb el baixant han de ser estanques. 

La cassoleta ha d’estar col·locada per sota del nivell inferior del faldó de la coberta. 

Es recomanable situar els desguassos de tal forma que quedin separats, com a mínim, 
1 m de les trobades entre paraments (cantonades) i 50 cm dels paraments, per facilitar 
el lliurament de la impermeabilització al desguàs. 

No han de realitzar-se treballs d’impermeabilització quan les condicions 
climatològiques puguin resultar perjudicials, en particular quan estigui nevant o 
existeixi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada, o quan la 
temperatura ambient sigui menor que: 

5 ºC per làmines d’oxiasfalt 

0 ºC per làmines d’oxiasfalt modificat 

-5 ºC per làmines de betum modificat 

Abans de començar o reanudar els treballs d’impermeabilització, ha de comprovar-se 
si el suport base reuneix les condicions necessàries; en cas contrari, s’ha de procedir a 
l’adequació. 
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Les interrupcions en l’execució de la coberta ha de fer-se de forma tal que no es 
deteriorin els materials components de la mateixa. 

Els talls de treball diaris es disposaran de tal forma que la necessària protecció de la 
impermeabilització i l’aïllament tèrmic s’instal·li amb un ritme tal que no impliqui més 
de 24 h d’exposició a l’acció solar. 

c) Aïllaments tèrmics 

Les plaques rígides d’aïllament tèrmic s’instal·laran en una sola capa, adossades, i les 
juntes alternades i adaptades als lliurament i punts singulars mitjançant talls i orificis. 

Les plaques aïllants no han d’estar en contacte amb materials que continguin 
dissolvents i, en el cas de l’utilització d’adhesius, es comprovarà la seva compatibilitat. 

S’ha de comprovar que el suport base estigui en perfecte estat, per a evitar cap dany 
durant la instal·lació. 

Abans de començar la col·locació de les plaques, s’ha de tenir en compte la geometria 
de la coberta, a fi d’aconseguir una instal·lació correcta i minimitzar les pèrdues de 
material. 

Les planxes es col·locaran “contrapeadas” o al “tresbolillo”, tenint en compte que els 
extrems de cada fila no hauran de tenir una longitud inferior a la mitat de les mateixes. 
Quan això no sigui possible, es col·locarà el tros sobrant en les proximitats del centre. 

La primera fila es col·locarà contra el peto, assegurant-se que les planxes queden 
totalment unides. La següent i posteriors files, es col·locaran amb juntes alternades, 
començant amb mitja planxa i tenint cura que el encabellat quedi perfectament 
encaixat. Les últimes planxes es tallaran el més ajustat possible al peto. 

En els desguassos i altres punts singulars s’adaptaran les planxes, deixant un espai de 
6 mm aproximadament. 

En els canvis de pendent s’hauran de tallar les planxes a bisell - bec de flauta-per al 
seu perfecte encaixament. 

d) Barreres de vapor 

En general es seguiran les normes usuals de les impermeabilitzacions continues, 
essent convenient que la col·locació la realitzi personal especialitzat. 

S’aplicarà de forma flotant o adherida. El suport es trobarà ferm, sec i net, sense 
elements que puguin danyar la làmina. 

S’estendrà la làmina en tota la seva longitud, desplaçant solapes respecte a la làmina 
suport un terç de l’amplada del rotllo i s’encararà correctament. 
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Per a adherir la làmina al suport es podrà soldar a foc, prèvia imprimació del suport 
amb emulsió. 

Les solapes es realitzaran sempre a foc, amb una amplada mínima de 10 cm. 

e) Formació de pendents en cobertes invertides 

Les pendents amb formigó cel·lular seran entre el 1% i el 5%. 

La superfície ha de ser uniforme, estar neta, fregada i seca, i no tenir elements 
estranys més grans que el 20 % del gruix de la impermeabilització prevista. 

Abans de col·locar la impermeabilització han d’instal·lar-se els desguassos i preparar-
se les juntes de dilatació. 

La grava ha de ser de canto rodat, estar net i no tenir substàncies estranyes. Ha de 
formar una capa de gruix igual a 5 cm com a mínim. Quan s’utilitzi grava de 
matxuqueig la capa separadora ha de ser resistent al punçonament. 

La grava tan sols pot utilitzar-se en cobertes en què la pendent sigui menor del 5%. 

L’alçada de l’edifici i l’espessor de l’aïllament definiran el gruix de grava que ha de 
portar la coberta. 

f) Pintura de recobriment en trasdós de murs. 

En trasdós de murs, s’aplicarà una emulsió bituminosa fixades a aquest Plec. 
S’utilitzarà de la següent manera: 

- Preparació de les superfícies: 

Netes de pols, materials solts o mal adherits, residus grassos o antiadherents i 
qualsevol brutícia en general. 

Les superfícies poden ésser aspres o fines. En les molt llises (brunyits, vidrades, etc) 
podrà ser menor l’adherència, per això convé crear certa aspresa, mitjançant abujardat 
o procediment adequat. 

Pot aplicar-se sobre superfícies seques o humides. Inclòs, en temps calorós i al sol, es 
recomanable humitejar-les prèviament, deixant escórrer l’aigua absorbida. En cas 
d’existir sots o coqueres es convenient regularitzar prèviament la superfície per 
assegurar un bon recobriment. 

Aplicació: 

S’aplica en fred, tal com es serveix, mitjançant rodet o raspall de pintor. Han de donar-
se un mínim de dues capes o mans, una d’elles un cop seca la precedent. 



 

Construcció del primer dipòsit anti-DSU de Vilanova i la Geltrú i urbanització de la superfície afectada    _                                   

 

112 

g) Juntes elastomèriques per a formigó. 

Les juntes elastomèriques per a hermetitzar les juntes de formigó, ja siguin de dilatació 
o de construcció, s’instal·laran en posició interna, d’acord amb les indicacions del 
Plànols o, en el seu defecte, de la Direcció de l’Obra. 

S’ha de tenir en compte que el radi mínim de muntatge és: 

per a la FM-300: 200 mm 

per a la F-250: 140 mm 

h) Massilla per a segellat de juntes en fred. 

S’utilitzarà massilla asfàltica per al segellat de juntes de formigó en fred, de 
característiques que hi figuren en aquest Plec. 

La superfície de la junta ha d’estar seca, neta i lliure d’olis, greixos, pols o elements 
solts que puguin afectar l’adherència del material. 

La massilla s’aplicarà per extrussió utilitzant les pistoles enmasilladores adequades. 

La superfície de la junta ha de regularitzar-se mitjançant llana o altre instrument 
adequat. 

7. Intal·lacions electromecàniques 

Per totes les instal·lacions el preu d’abonament sempre inclou el subministre i 
muntatge. Amb tots els elements auxiliars necessaris inclosos i amb la prova de 
funcionament i les legalitzacions. Totes les instal·lacions hauran de verificar les 
condicions tècniques especificades en els apèndixs d’aquest plec. 

8. Instal·lacions elèctriques 

8.1 Legislació aplicable 

En la realització del projecte s’han tingut en compte les següents normes i reglaments: 

- RBT-2002: Reglament electrotècnic de baixa tensió i Instruccions tècniques 
complementàries. 

- UNE 20-460-94 Part 5-523: Intensitats admissibles en els cables i conductors aïllats. 

- UNE 20-434-90: Sistema de designació de cables. 

- UNE 20-435-90 Part 2: Cables de transport d’energia aïllats amb dielèctrics secs 
extruïts per a tensions de 1 a 30kV. 
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- UNE 20-460-90 Part 4-43: Instal·lacions elèctriques en edificis. Protecció contra les 
sobreintensitats. 

- UNE 20-460-90 Part 5-54: Instal·lacions elèctriques en edificis. Presa de terra i 
conductors de protecció. 

- EN-IEC 60 947-2:1996(UNE - NP): Aparamenta de baixa tensió. Interruptors 
automàtics. 

- EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP) Annex B: Interruptors automàtics amb protecció 
incorporada per intensitat diferencial residual. 

- EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baixa tensió. Interruptors, seccionadors, 
interruptors-seccionadors i combinats fusibles. 

- EN-IEC 60 269-1(UNE): Fusibles de baixa tensió. 

8.2 Qualitat dels materials. 

GENERALITATS. 

Tots els materials emprats en l’execució de la instal·lació tindran, com mínim, les 
característiques especificades en aquest Plec de Condicions, emprant-se sempre 
materials homologats segons les normes UNE citades en la instrucció ITC-BT-02 que 
els siguin d’aplicació. 

CONDUCTORS ELÈCTRICS. 

Les línies d’alimentació a quadres de distribució estaran constituïdes per conductors 
unipolars de coure aïllats de 0,6/1 kV. 

Les línies d’alimentació a punts de llum i preses de corrent de altres usos estaran 
constituïdes per conductors de coure unipolars aïllats del tipus H07V-R. 

Les línies de enllumenat de urbanització estaran constituïdes per conductors de coure 
aïllats de 0,6/1 kV. 

CONDUCTORS DE NEUTRE. 

La seccions mínima del conductor de neutre per a distribucions monofàsiques, 
trifàsiques i de corrent continua, serà la que a continuació es especifica: 

Segons la Instrucció ITC BT 19 en el seu apartat 2.2.2, en instal·lacions interiors, per a 
tindre en compte els corrents harmònics deguts a càrregues no lineals i possibles 
desequilibris, la seccions del conductor del neutre serà com mínim igual a la de les 
fases. 
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Per al cas de xarxes aèries o subterrànies de distribució en baixa tensió, les seccions 
a considerar seran les següents: 

- Amb dos o tres conductors: igual a la dels conductors de fase. 

- Amb quatre conductors: meitat de les seccions dels conductors de fase, amb un 
mínim de 10 mm² per a coure i de 16 mm² per a l’alumini. 

CONDUCTORS DE PROTECCIÓ. 

Els conductors de protecció nus no estaran en contacte amb elements combustibles. 
En els passos a través de parets o sostres estaran protegits per un tub d’adequada 
resistència, que serà, a més, no conductor i difícilment combustible quan travessi parts 
combustibles del edifici. 

Els conductors de protecció estaran convenientment protegits contra el deteriorament 
mecànic i químic, especialment en els passos a través de elements de la construcció. 

Les connexions en aquests conductors es realitzaran per mitjà d’entroncaments 
soldats sense ús d’àcid o per peces de connexió de prémer per rosca. Aquestes peces 
seran de material inoxidable, i els claus de rosca estaran proveïts d’un dispositiu que 
eviti que s’afluixin. 

Es prendran les precaucions necessàries per a evitar el deteriorament causat per 
efectes electroquímics quan les connexions siguin entre metalls diferents. 

Com a detall importantíssim a tenir en compte tots els equips elèctrics i d’iluminació de 
la cambra d’aspiració han de ser antideflagrants per a evitar el perill potencial 
d’explosió dels vapors i gasos arrastrats per l’aigua residual. 

IDENTIFICACIÓ DELS CONDUCTORS. 

Els conductors de la instal·lació s’identificaran pels colors del seu aïllament: 

- Negre, gris, marró per als conductors de fase o polars. 

- Blau cel per al conductor neutre. 

- Groc - verd per al conductor de protecció. 

- Vermell per al conductor dels circuits de comandament i control. 

TUBS PROTECTORS. 

Classes de tubs a emprar 

Els tubs hauran de suportar, com mínim, sense deformació alguna, les següents 
temperatures: 
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- 60 °C per als tubs aïllants constituïts per policlorur de vinil o polietilè. 

- 70 °C per als tubs metàl·lics amb folres aïllants de paper impregnat. 

Diàmetre dels tubs i número de conductors per cada un de ells 

Els diàmetres exteriors mínims i les característiques mínimes per als tubs en funció del 
tipus de instal·lació i del número i seccions dels cables a conduir, s’indiquen en la 
Instrucció ITC BT 21, en l’apartat 1.2. El diàmetre interior mínim dels tubs haurà de ser 
declarat pel fabricant. 

8.3 Normes d’execució de les instal·lacions 

COL·LOCACIÓ DE TUBS. 

Es tindran en compte les prescripcions generals següents, tal i com indica la ITC BT 
21. 

Prescripcions generals 

El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies paral·leles a les 
verticals i horitzontals que limiten el local on s’efectua la instal·lació. 

Els tubs s’uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe que 
asseguren la continuïtat que proporcionen als conductors. 

Els tubs aïllants rígids que es poden corbar en calent podran ser ajustats entre sí en 
calent, recobrint la connexió amb una cola especial quan es desitgi una unió estanca. 

Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de 
seccions inadmissibles. Els radis mínims de curvatura per a cada classe de tub seran 
els indicats en la norma UNE EN 5086 -2-2. 

Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després de 
col·locats i fixats aquests i les seves accessoris, disposant per aquest motiu els 
registres que es consideren convenients, i que en trams rectes no estaran separats 
entre si més de 15 m. El número de corbes en angle recte situades entre dos registres 
consecutius no serà superior a tres. Els conductors s’allotjaran en els tubs després de 
col·locats aquests. 

Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels 
conductors en els tubs, o servir al mateix temps com caixes de connexió o derivació. 

Quan els tubs estén constituïts per matèries susceptibles de oxidació, i quan hagin 
rebut durant el curs del seu muntatge algun treball de mecanització, s’aplicarà a les 
parts mecanitzades pintura antioxidant. 
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Igualment, en el cas d’utilitzar tubs metàl·lics sense aïllament interior, es tindrà en 
compte la possibilitat de que es produeixin condensacions d’aigua en l’interior dels 
mateixos, pel que s’elegirà convenientment el traçat de la seva instal·lació, prevenint 
l’evacuació d’aigua en els punts més baixos i, si fos necessari, establint una ventilació 
apropiada en l’interior dels tubs mitjançant el sistema adequat, com pot ser, per 
exemple, l’ús d’una "te" deixant un dels braços sense utilitzar. 

Quan els tubs metàl·lics hagin de posar-se a terra, la seva continuïtat elèctrica 
quedarà convenientment assegurada. En el cas de utilitzar tubs metàl·lics flexibles, és 
necessari que la distància entre dos posades a terra consecutives dels tubs no 
excedeixi de 10 m. 

No es podran utilitzar els tubs metàl·lics com conductors de protecció o de neutre. 

Tubs en muntatge superficial. 

Quan els tubs es col·loquin en muntatge superficial es tindran en compte a més les 
següents prescripcions: 

Els tubs es fixaran a les parets o sostres per mitjà de brides o abraçadores protegides 
contra la corrosió i sòlidament subjectes. La distància entre aquestes serà, com 
màxim, 0.50 metres. Es disposaran fixacions d’una i altra part en els canvis de 
direcció, en els entroncaments i en la proximitat immediata de les entrades en caixes o 
aparells. 

Els tubs es col·locaran adaptant-los a la superfície sobre la que s’instal·len, corbant-los 
o usant els accessoris necessaris. 

En alineacions rectes, les desviacions de l’eix del tub amb respecte a la línia que uneix 
els punts extrems no serà superior al 2%. 

És convenient disposar els tubs normals, sempre que sigui possible, a una altura 
mínima de 2.5 m sobre el terra, amb l’objectiu de protegir-los d’eventuals desperfectes 
mecànics. 

En els creuaments de tubs rígids amb juntes de dilatació d’un edifici hauran de 
interrompre’s els tubs, quedant els extrems del mateix separats entre si 5 cm 
aproximadament, i empalmant-se posteriorment mitjançant maneguets lliscants que 
tinguin una longitud mínima de 20 cm. 

Tubs encastats. 

Quan els tubs es col·loquin encastats es tindran en compte, a més, les següents 
prescripcions: 
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La instal·lació de tubs encastats serà admissible quan la seva posada en obra s’efectuï 
després d’acabar els treballs de construcció i d’enfosquir parets i sostres, podent 
l’emblanquinat dels mateixos aplicar-se posteriorment. 

Les dimensions de les regates seran suficients per a que els tubs quedin recoberts per 
una capa de 1 cm de gruix, com mínim, del revestiment de les parets o sostres. En els 
angles el gruix pot reduir-se a 0.5 cm. 

En els canvis de direcció, els tubs estaran convenientment corbats, o ben proveïts de 
colzes o "tes" apropiats, però en aquest últim cas només s’admetran els proveïts de 
tapes de registre. 

Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i 
desmuntables un cop finalitzada l’obra. Els registres i caixes quedaran enrassats amb 
la superfície exterior del revestiment de la paret o sostre quan no s’instal·len en 
l’interior d’un allotjament tancat i practicable. Igualment, en el cas de utilitzar tubs 
normals encastats en parets, és convenient disposar els recorreguts horitzontals a 50 
cm, com màxim, del terra o sostre, i els verticals a una distància dels angles o racons 
no superior a 20 cm. 

Tubs en muntatge al aire. 

Únicament està permès el seu ús per a l’alimentació de màquines o elements de 
mobilitat restringida des de canalitzacions prefabricades i caixes de derivació fixades al 
sostre. Es tindran en compte les següents prescripcions: 

La longitud total de la conducció en l’aire no serà superior a 4 metres i no començarà a 
una altura inferior a 2 metres. 

Es donarà especial atenció per a que es conservin en tot el sistema, especialment en 
les connexions, les característiques mínimes per a canalitzacions de tubs a l’aire, 
establertes en la taula 6 de la instrucció ITC BT 21. 

CAIXES DE CONNEXIÓ I DERIVACIÓ. 

Les connexions entre conductors es realitzaran en l’interior de caixes adients de 
material aïllant o, si són metàl·liques, protegides contra la corrosió. 

Les seves dimensiones seran tales que permetin allotjar folgadament tots els 
conductors que hagin de contenir, i la seva profunditat equivaldrà, com a mínim, al 
diàmetre del tub major més un 50 % del mateix, amb un mínim de 40 mm per a la seva 
profunditat i 80 mm per al diàmetre o costat interior. 

Quan es vulgui fer estanques les entrades dels tubs en les caixes de connexió, 
s’hauran d’utilitzar premses adequades. 
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En cap cas es permetrà la unió de conductors per simple retorciment entre sí dels 
mateixos, sinó que haurà de realitzar-se sempre emprant borns de connexió muntats 
individualment o constituint blocs o regletes de connexió. Pot permetre’s, així mateix, 
la utilització de brides de connexió. Les unions hauran de realitzar-se sempre en 
l’interior de caixes de connexió o de derivació. 

Si es tracta de cables s’haurà d’anar amb cura al fer les connexions que la corrent es 
reparteixi per tots els filferros components, i si el sistema adoptat és de clau de collar 
entre una volandera metàl·lica sota la seva cap i una superfície metàl·lica, els 
conductors de seccions superior a 6 mm2 hauran de connectar-se per mitjà de 
terminals adequats, comprovant sempre que les connexions, de qualsevol sistema que 
siguin, no queden sotmeses a esforços mecànics. 

Per a que no pugui ser destruït el aïllament dels conductors per la seva fregament amb 
els bordes libres dels tubs, els extrems d’aquests, quan siguin metàl·lics i penetren en 
una caixa de connexió o aparell, estaran proveïts d’embocadures amb vores arrodonits 
o dispositius equivalents, o bé convenientment mecanitzats, i si es tracta de tubs 
metàl·lics amb aïllament interior, aquest últim sobresortirà uns mil·límetres de la seva 
coberta metàl·lica. 

APARELLS DE COMANDAMENT I MANIOBRA. 

Els aparells de comandament i maniobra (interruptors i commutadors) seran de tipus 
tancat i material aïllant, tallaran la corrent màxima del circuit en que estan col·locats 
sense donar lloc a la formació d’arcs permanents, i no podran prendre una posició 
intermèdia. 

Les peces de contacte tindran unes dimensions tals que la temperatura no pugui 
excedir de 65°C en ninguna d’elles. 

Han de poder-se realitzar de l’ordre de 10.000 maniobres d’obertura i tancament a la 
intensitat i tensió nominals, que estaran marcades en un lloc visible. 

APARELLS DE PROTECCIÓ. 

Protecció contra sobreintensitats. 

Els conductors actius han d’estar protegits per un o varis dispositius de tall automàtic 
contra les sobrecàrregues i contra els curtcircuits. 

Aplicació 

Excepte els conductors de protecció, tots els conductors que formen part d’un circuit, 
inclòs el conductor neutre, estaran protegits contra les sobreintensitats 
(sobrecàrregues i curtcircuits). 

Protecció contra sobrecàrregues. 
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Els dispositius de protecció han d’estar previstos per a interrompre tota corrent de 
sobrecàrrega en els conductors del circuit abans de que pugui provocar un 
escalfament perjudicial a l’aïllament, a les connexions, a les extremitats o al medi 
ambient en les canalitzacions. 

El límit d’intensitat de corrent admissible en un conductor ha de quedar en tot cas 
garantit pel dispositiu de protecció utilitzat. 

Com a dispositius de protecció contra sobrecàrregues seran emprats els fusibles 
calibrats de característiques de funcionament adequades o els interruptors automàtics 
amb corba tèrmica de tall. 

Protecció contra curtcircuits. 

S’han de preveure dispositius de protecció per a interrompre tota corrent de curtcircuit 
abans de que aquesta pugui resultar perillosa degut als efectes tèrmics i mecànics 
produïts en els conductors i en les connexions. 

En l’origen de tot circuit s’establirà un dispositiu de protecció contra curtcircuits que la 
seva capacitat de tall estarà d’acord amb la intensitat de curtcircuit que pugui 
presentar-se en el punt de la seva instal·lació. 

S’admeten com a dispositius de protecció contra curtcircuits els fusibles de 
característiques de funcionament adequades i els interruptors automàtics amb sistema 
de tall electromagnètic. 

Situació i composició. 

En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s’instal·laran en l’origen 
d’aquests, així com en els punts en que la intensitat admissible disminueixi per canvis 
deguts a seccions, condicions d’instal·lació, sistema d’execució, o tipus de conductors 
emprats. 

Normes aplicables. 

Petits interruptors automàtics (PIA) 

Els interruptors automàtics per a instal·lacions domèstiques i anàlogues per a la 
protecció contra sobreintensitats s’ajustaran a la norma UNE-EN 60-898. Aquesta 
norma s’aplica als interruptors automàtics amb tall a l’aire, de tensió assignada fins 
440 V (entre fases), intensitat assignada fins 125 A i poder de tall nominal no superior 
a 25000 A. 

Els valors normalitzats de les tensions assignades són: 

- 230 V Per als interruptors automàtics unipolars i bipolars. 
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- 230/400 V Per als interruptors automàtics unipolars. 

- 400 V Per als interruptors automàtics bipolars, tripolars i tetrapolars. 

Els valors 240 V, 240/415 V i 415 V respectivament, són també valors normalitzats. 

Els valors preferencials de les Intensitats assignades són: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 
50, 63, 80, 100 i 125 A. 

El poder de tall assignat serà: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 i per sobre 15000, 
20000 i 25000 A. 

La característica de tret instantani dels interruptors automàtics vindrà determinada per 
la seva corba: B, C o D. 

Cada interruptor ha de llevar visible, de forma indeleble, les següents indicacions: 

- La corrent assignada sense el símbol A predit del símbol de la característica de tret 
instantani (B,C o D) per exemple B16. 

- Poder de tall assignat en ampers, dins d’un rectangle, sense indicació del símbol de 
les unitats. 

- Classe de limitació d’energia, si és aplicable. 

Els bornes destinats exclusivament al neutre, han d’estar marcats amb la lletra "N". 

Interruptors automàtics de baixa tensió. 

Els interruptors automàtics de baixa tensió s’ajustaran a la norma UNE-EN 60-947-2: 
1996. 

Aquesta norma s’aplica als interruptors automàtics que els seus contactes principals 
estan destinats a ser connectats a circuits amb una tensió assignada que no 
sobrepassa 1000 V en corrent alterna o 1500 V en corrent continua. S’aplica qualsevol 
de les Intensitats assignades, els mètodes de fabricació i l’ús previst dels interruptors 
automàtics. 

Cada interruptor automàtic ha d’estar marcat de forma indeleble en lloc visible amb les 
següents indicacions: 

- Intensitat assignada (In). 

- Capacitat per al seccionament, si ha lloc. 

- Indicacions de les posiciones d’obertura i de tancament respectivament per O i | si 
s’utilitzen símbols. 
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També portaran marcat tot i que no sigui visible en la seva posició de muntatge, el 
símbol de la naturalesa de corrent en que hagin d’emprar-se, i el símbol que indiqui les 
característiques de desconnexió, o en el seu defecte, aniran acompanyats de les 
corbes de desconnexió. 

Fusibles. 

Els fusibles de baixa tensió es ajustaran a la norma UNE-EN 60-269-1:1998. 

Aquesta norma es aplica als fusibles amb cartutxos fusibles limitadores de corrent, de 
fusió tancada i que tinguin un poder de tall igual o superior a 6 kA. Destinats a 
assegurar la protecció de circuits, de corrent alterna i freqüència industrial, en els que 
la tensió assignada no sobrepassi 1000 V, o els circuits de corrent continua en els 
quals la tensió assignada no sobrepassi els 1500 V. 

Els valors d’intensitat per als fusibles expressats en ampers han de ser: 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 
1000, 1250. 

Hauran de portar marcada la intensitat i tensió nominals de treball per a les que han 
estat construïts. 

Interruptors amb protecció incorporada per intensitat diferencial residual. 

Els interruptors automàtics de baixa tensió amb dispositius reaccionants sota l’efecte 
d’intensitats residuals s’ajustaran a l’annex B de la norma UNE-EN 60-947-2: 1996. 

Aquesta norma s’aplica als interruptors automàtics en els quals els contactes principals 
estan destinats a ser connectats a circuits la tensió assignada del qual no sobrepassa 
1000 V en corrent alterna o 1500 V en corrent continua. S’aplica qualsevol sempre i 
quan siguin les Intensitats assignades. 

Els valors preferents d’intensitat diferencial residual de funcionament assignada són: 
0.006A, 0.01A, 0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A. 

Característiques principals dels dispositius de protecció 

Els dispositius de protecció compliran les condicions generals següents: 

- Hauran de poder suportar la influencia dels agents exteriors a que estiguin sotmesos, 
presentant el grau de protecció que els corresponguin d’acord amb les seves 
condicions de instal·lació. 

- Els fusibles aniran col·locats sobre material aïllant incombustible i estaran construïts 
de forma que no puguin projectar metall al fundir-se. Permetran el recanvi de la 
instal·lació sota tensió sense perill algun. 
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- Els interruptors automàtics seran els apropiats als circuits a protegir, responent en el 
seu funcionament a les corbes intensitat - temps adequades. Hauran de tallar la 
corrent màxima del circuit en que estiguin col·locades, sense donar lloc a la formació 
d’arc permanent, obrint o tancant els circuits, sense possibilitat de prendre una posició 
intermèdia entre les corresponents a les d’obertura i tancament. Quan s’utilitzin per a 
la protecció contra curtcircuits, la seva capacitat de tall estarà d’acord amb la intensitat 
de curtcircuit que pugui presentar-se en el punt de la seva instal·lació, excepte que 
vagin associats amb fusibles adequats que compleixin aquest requisit, i que siguin de 
característiques coordinades amb les del interruptor automàtic. 

- Els interruptors diferencials hauran de resistir les corrents de curtcircuit que puguin 
presentar-se en el punt de la seva instal·lació, i del contrari hauran de estar protegits 
per fusibles de característiques adequades. 

Protecció contra sobretensions d’origen atmosfèric. 

Segons l’indicat en la Instrucció ITC BT 23 en el seu apartat 3.2: 

Quan una instal·lació s’alimenta per, o inclou, una línia aèria amb conductors nus o 
aïllats, es considera necessària una protecció contra sobretensions d’origen atmosfèric 
en l’origen de la instal·lació. 

El nivell de sobretensions pot controlar-se mitjançant dispositius de protecció contra 
les sobretensions col·locats en les línies aèries (sempre que estiguin suficientment 
propers l’origen de la instal·lació) o en la instal·lació elèctrica del edifici. 

Els dispositius de protecció contra sobretensions d’origen atmosfèric han de 
seleccionar-se de forma que el seu nivell de protecció sigui inferior a la tensió 
suportada a impuls de la categoria dels equips i materials que es preveu que es vagin 
a instal·lar. 

En xarxes TT, els descarregadors es connectaran entre cada un dels conductors, 
incloent el neutre o compensador i la presa de terra de la instal·lació.  

Protecció contra contactes directes i indirectes. 

Els mitjans de protecció contra contactes directes i indirectes en instal·lació 
s’executaran seguint les indicacions detallades en la Instrucció ITC BT 24, i en la 
Norma UNE 20.460 -4-41. 

La protecció contra contactes directes consisteix en prendre les mesures destinades a 
protegir les persones contra els perills que poden derivar-se d’un contacte amb les 
parts actives dels materials elèctrics. Els mitjans a utilitzar són els següents: 

- Protecció per aïllament de les parts actives. 

- Protecció per mitjà de barreres o envoltants. 
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- Protecció per mitjà d’obstacles. 

- Protecció per posada fora d’abast per allunyament. 

- Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial residual. 

S’utilitzarà el mètode de protecció contra contactes indirectes per tall de l’alimentació 
en cas de fallada, mitjançant l’ús d’interruptors diferencials. 

La corrent a terra produïda per un solo defecte franc ha de fer actuar el dispositiu de 
tall en un temps no superior a 5 s. 

Una massa qualsevol no pot romandre en relació a una presa de terra elèctricament 
diferent, a un potencial superior, en valor eficaç, a: 

- 24 V en els locals o emplaçaments humits o mullats. 

- 50 V en la resta de casos. 

Totes les masses d’una mateixa instal·lació han d’estar unides a la mateixa presa de 
terra. 

Com dispositius de tall per intensitat de defecte s’empraran els interruptors 
diferencials. 

Ha de complir-se la següent condició: 

 

On: 

- R: Resistència de presa de terra (Ohm). 

- Vc: Tensió de contacte màxima (24 V en locals humits i 50 V en la resta de casos). 

- Is: Sensibilitat del interruptor diferencial (valor mínim de la corrent de defecte, en A, a 
partir del qual el interruptor diferencial ha de obrir automàticament, en un temps 
convenient, la instal·lació a protegir). 

INSTAL·LACIONS EN LAVABOS. 

La instal·lació s’executarà segons l’especificat en la Instrucció ITC BT 27. 
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Per a les instal·lacions en lavabos es tindran en compte els següents volums i 
prescripcions: 

- VOLUM 0: Comprèn el interior de la banyera o dutxa. En un lloc que contingui una 
dutxa sense plat, el volum 0 està delimitat pel terra i per un pla horitzontal a 0.05 m per 
sobre de terra. 

- VOLUM 1: Està limitat pel pla horitzontal superior al volum 0, és a dir, per sobre de la 
banyera, i el pla horitzontal situat a 2,25 metres per sobre del terra. El pla vertical que 
limita al volum 1 és el pla vertical al voltant de la banyera o dutxa. 

- VOLUM 2: Està limitat pel pla vertical tangent als bordes exteriors de la banyera i el 
pla vertical paral·lel situat a una distància de 0,6 m; i entre el terra i pla horitzontal 
situat a 2,25 m per sobre del terra. 

- VOLUM 3: Aquesta limitat pel pla vertical límit exterior del volum 2 i el pla vertical 
paral·lel situat a una distància d’aquest de 2,4 metres. El volum 3 està comprès entre 
el terra i una altura de 2,25 m. 

Per al volum 0 el grau de protecció necessari serà el IPX7, i no està permesa la 
instal·lació de mecanismes. 

En el volum 1, el grau de protecció habitual serà IPX4, s’utilitzarà el grau IPX2 per 
sobre del nivell més alto d’un difusor fix, i el IPX5 en els equips de banyeres de 
hidromassatge i en banys comuns en els que es puguin produir raigs d’aigua durant la 
seva neteja. Podran ser instal·lats aparells fixos com escalfadors d’aigua, bombes de 
dutxa i equip elèctric per a banyeres d’hidromassatge que compleixin amb la seva 
norma aplicable, si la seva alimentació està protegida addicionalment amb un 
dispositiu de corrent diferencial de valor no superior a 30 mA. 

En el volum 2, el grau de protecció habitual serà IPX4, s’utilitzarà el grau IPX2 per 
sobre del nivell més alto d’un difusor fix, i el IPX5 en els banys comuns en els que es 
puguin produir raigs durant la seva neteja. Es permet la instal·lació de blocs 
d’alimentació d’afaitadores que compleixin amb la UNE EN 60.742 o UNE EN 61558-2-
5. Es podran instal·lar també tots els aparells permesos en el volum 1, lluminàries, 
ventiladors, escalfadors, i unitats mòbils de hidromassatge que compleixin amb la seva 
normativa aplicable, i que a més estiguin protegits amb un diferencial de valor no 
superior a 30 mA.  

En el volum 3 el grau de protecció necessari serà el IPX5, en els banys comuns quan 
es puguin produir raigs d’aigua durant la seva neteja. Es podran instal·lar basses i 
aparells protegits per dispositiu de corrent diferencial de valor no superior a 30 mA. 

8.3.1 Xarxa equipotencial 

Es realitzarà una connexió equipotencial entre les canalitzacions metàl·liques existents 
(aigua freda, calent, desguàs, calefacció, gas, etc.) i les masses dels aparells sanitaris 
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metàl·lics i tota la resta d’elements conductors accessibles, tals com marcs metàl·lics 
de portes, radiadors, etc. El conductor que asseguri aquesta protecció haurà d’estar 
preferentment soldat a les canalitzacions o als altres elements conductors, o si no, fixat 
solidàriament als mateixos per collares o altre tipus de sujecció apropiat a base de 
metalls no fèrrics, establint els contactes sobre parts metàl·liques sense pintura. Els 
conductors de protecció de presa de terra, quan existeixin, i de connexió equipotencial 
han d’estar connectats entre sí. La secció mínima d’aquest últim estarà d’acord amb 
l’establert en la Instrucció ITC-BT-19 per als conductors de protecció. 

8.3.2 Instal·lació de presa de terra 

Estarà composta de presa de terra, conductors de terra, born principal de terra i 
conductors de protecció. Es duran a terme segons l’especificat en la Instrucció ITC-BT-
18. 

Naturalesa i seccions mínimes. 

Els materials que asseguren la presa de terra seran tals que: 

El valor de la resistència de presa de terra estigui conforme amb les normes de 
protecció i de funcionament de la instal·lació, tenint en compte els requisits generals 
indicats en la ITC-BT-24 i els requisits particulars de les Instruccions Tècniques 
aplicables a cada instal·lació. 

Les corrents de defecte a terra i les corrents de fuga puguin circular sense perill, 
particularment des de el punt de vista de sol·licitacions tèrmiques, mecàniques i 
elèctriques. 

En tots els casos els conductors de protecció que no formen part de la canalització 
d’alimentació seran de coure amb una seccions al menys de: 2,5 mm² si disposen de 
protecció mecànica i de 4 mm² si no disposen de ella. 

Les secciones dels conductors de protecció, i dels conductors de terra estan definides 
en la Instrucció ITC-BT-18. 

Estesa dels conductors. 

Els conductors de terra enterrats estesos en el terra es considera que formen part de 
l’elèctrode. 

El recorregut dels conductors de la línia principal de terra, les seves derivacions i els 
conductors de protecció, serà el més curt possible i sense canvis bruscs de direcció. 
No estaran sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits contra la corrosió i el 
desgast mecànic. 

Connexions dels conductors dels circuits de terra amb les parts metàl·liques i masses i 
amb els elèctrodes.  
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Els conductors dels circuits de terra tindran un bon contacte elèctric tan amb les parts 
metàl·liques i masses que es desitja posar a terra com amb el elèctrode. A aquests 
efectes, les connexions hauran d’efectuar-se per mitjà de peces de connexió 
adequades, assegurant les superfícies de contacte de forma que la connexió sigui 
efectiva per mitjà de claus, elements de compressió, reblades o soldadura d’alt punt de 
fusió. Es prohibeix l’ús de soldadures de sota punt de fusió tals com estany, plata, etc. 

Els circuits de presa de terra formaran una línia elèctricament contínua en la que no 
podran incloure’s en sèrie ni masses ni elements metàl·lics qualsevol que siguin 
aquests. La connexió de les masses i els elements metàl·lics al circuit de presa de 
terra s’efectuarà sempre per mitjà del born de presa de terra. Els contactes han de 
disposar-se nets, sense humitat i en forma tal que no sigui fàcil que l’acció del temps 
destrueixi per efectes electroquímics les connexions efectuades. 

S’haurà de preveure la instal·lació d’un born principal de terra, al que aniran units els 
conductors de terra, de protecció, d’unió equipotencial principal i en cas de que fossin 
necessaris, també els de presa de terra funcional. 

Prohibició d’interrompre els circuits de terra. 

Es prohibeix intercalar en circuits de terra seccionadors, fusibles o interruptors. 
Únicament es permet disposar un dispositiu de tall en els punts de presa de terra, de 
forma que permeti mesurar la resistència de la presa de terra. 

8.3.3 Enllumenat 

Enllumenats especials. 

Els punts de llum de l’enllumenat especial hauran de repartir-se entre, al menys, dos 
línies diferents, amb un número màxim de 12 punts de llum per línia, estant protegits 
els circuits per interruptors automàtics de 10 A d’intensitat nominal com màxim. 

Les canalitzacions que alimenten els enllumenats especials es disposaran a 5 cm com 
mínim d’altres canalitzacions elèctriques quan s’instal·lin sobre parets o encastades en 
elles, i quan s’instal·lin en forats de la construcció estaran separades per envans 
incombustibles no metàl·lics. 

Hauran de ser proveïts de enllumenats especials els següents locals: 

- Amb enllumenat d’emergència: Els locals de reunió que puguin albergar a 100 
persones o més, els locals d’espectacles i els establiments sanitaris, els establiments 
tancats i coberts per a més de 5 vehicles, inclosos els passadissos i escales que 
condueixin l’exterior o fins les zones generals de l’edifici. 

- Amb enllumenat de senyalització: Els estacionaments subterranis de vehicles, teatres 
i cinemes en sala fosca, grans establiments comercials, casinos, hotels, establiments 
sanitaris i qualsevol altre local on puguin produir-se aglomeracions de públic en hores 
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o llocs en que la il·luminació natural de llum solar no sigui suficient per a proporcionar 
en l’eix dels passos principals una il·luminació mínima de 1 lux. 

- Amb enllumenat de reemplaçament: En quiròfans, sales de cura i unitats de vigilància 
intensiva d’establiments sanitaris. 

Enllumenat general. 

Les xarxes d’alimentació per a punts de llum amb tubs de descàrrega hauran d’estar 
previstes per a transportar una càrrega en voltamperes al menys igual a 1.8 cops la 
potència en vats dels tubs de descàrrega que alimenta.  

El conductor neutre tindrà la mateixa seccions que els de fase. 

Si s’alimenten amb una mateixa instal·lació llums de descàrrega i de incandescència, 
la potència a considerar en voltamperes serà la de les llums de incandescència més 
1.8 cops la de les llums de descàrrega. 

Haurà de corregir-se el factor de potència de cada punt de llum fins un valor major o 
igual a 0.90, i la caiguda màxima de tensió entre l’origen de la instal·lació i qualsevol 
altre punt de la instal·lació d’enllumenat, serà menor o igual que 3%. 

Els receptors consistents en llums de descàrrega seran accionats per interruptors 
previstos per a càrregues inductives, o en el seu defecte, tindran una capacitat de tall 
no inferior al doble de la intensitat del receptor. Si l’interruptor acciona a la vegada 
llums d’incandescència, la seva capacitat de tall serà, com mínim, la corresponent a la 
intensitat d’aquestes més el doble de la intensitat de les llums de descàrrega. 

En instal·lacions per a enllumenat de locals on es reuneixi públic, el número de línies 
haurà de ser tal que el tall de corrent en una qualsevol d’aquestes no afecti a més de 
la tercera part del total de llums instal·lades en aquest local. 

8.3.4 Arrencada de motors 

Al disposar aquest projecte de bombes amb motors elèctrics trifàsics, asíncrons o 
d’inducció, s’ha de comptar amb elements per a que en el moment de l’arrencada es 
produeixi una tensió menor que la nominal en els atropellaments del motor i d’aquesta 
manera reduir proporcionalment la corrent, ja que la intensitat d’arrencada és molt 
major que la intensitat a plena càrrega. 

Del raonament anterior es desprèn que és necessari limitar la corrent d’arrencada dels 
motors asíncrons trifàsics, ja que aquests estan connectats a la xarxa de distribució 
d’energia elèctrica en paral·lel amb altres abonats, que podrien patir baixades 
momentànies de tensió de subministrament durant l’arrencada dels motors degut a la 
caiguda de tensió provocada per la impedància de les línies de transport. 
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Es va a utilitzar el mètode d’arrencada suau o arrencador electrònic permetent un 
augment en la vida útil de totes les parts involucrades. El mateix, consisteix 
bàsicament en un convertidor estàtic alterna-contínua-alterna o alterna-alterna, 
generalment de tiristors, que permeten l’arrencada de motors de corrent alterna amb 
aplicació progressiva de tensió, amb la consegüent limitació de corrent i par 
d’arrencada. 

A l’iniciar l’arrencada, els tiristors deixen passar la corrent que alimenta al motor 
segons la programació realitzada en el circuit de maniobra, que anirà augmentant fins 
assolir els valors nominals de la tensió de servei. 

La possibilitat d’arrencada progressiu, també es pot utilitzar per a detenir el motor, de 
manera que vagi reduint la tensió fins el moment de la detenció. 

Aquests arrencadors ofereixen selecció de parada suau, evitant per exemple, els cops 
d’ariet a les canonades durant la parada de les bombes; i detenció per injecció de 
corrent contínua per a la parada més ràpida de les masses en moviment. 

Aquest element es disposarà dins del respectiu quadre elèctric juntament amb la resta 
de proteccions i PLC (Programador Lògic Controlable o també anomenat autòmat 
programable). 

8.4 Proves reglamentàries 

8.4.1 Comprovació de la presa de terra 

La instal·lació de presa de terra serà comprovada pels serveis oficials en el moment de 
donar d’alta la instal·lació. 

Es disposarà al menys d’un punt de presa de terra accessible per a poder realitzar la 
medició de la presa de terra. 

8.4.2 Resistència d’aïllament 

Les instal·lacions elèctriques hauran de presentar una resistència d’aïllament, 
expressada en ohms, pel menys igual a 1000xU, essent U la tensió màxima de servei 
expressada en volts, amb un mínim de 250.000 ohms. 

L’aïllament de la instal·lació elèctrica es mesurarà amb relació a terra i entre 
conductors, mitjançant l’aplicació d’una tensió continua subministrada per un 
generador que proporcioni en buit una tensió compresa entre 500 i 1000 V i, com 
mínim, 250 V amb una carga externa de 100.000 ohms. 

8.5 .Condicions d’ús, manteniment i seguretat 
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La propietat rebrà a la entrega de la instal·lació, plànols definitius del muntatge de la 
instal·lació, valors de la resistència a terra obtinguts en els amidaments, i referència 
del domicili social de l’empresa instal·ladora. 

No es podrà modificar la instal·lació sense la intervenció d’un Instal·lador Autoritzat o 
Tècnic Competent, segons correspongui. 

Cada cinc anys es comprovaran els dispositius de protecció contra curtcircuits, 
contactes directes i indirectes, així com les seves Intensitats nominals en relació amb 
la seccions dels conductors que protegeixen. 

Les instal·lacions del garatge seran revisades anualment per instal·ladors autoritzats 
lliurement escollits pels propietaris o usuaris de la instal·lació. L’instal·lador estendrà 
un butlletí de reconeixement de la indicada revisió, que serà entregat al propietari de la 
instal·lació, així com a la delegació corresponent del Ministerio de Industria i Energía. 

Personal tècnicament competent comprovarà la instal·lació de presa de terra en 
l’època en que el terreny estigui més sec, reparant immediatament els defectes que 
poguessin trobar-se. 

8.6 Certificats i documentació 

Al finalitzar l’execució, s’entregarà en la Delegació del Ministerio de Industria 

corresponent el Certificat de Fi d’Obra firmat per un tècnic competent i visat pel 
Col·legi professional corresponent, acompanyat del butlletí o butlletins d’instal·lació 
firmats per un Instal·lador Autoritzat. 

8.7 Llibre d’ordres 

La direcció de l’execució dels treballs d’instal·lació serà portada a terme per un tècnic 
competent, que haurà complimentar el Llibre d’ordres i Assistència, en el que 
ressenyarà les incidències, ordres i assistències que es produeixin en el 
desenvolupament de l’obra. 

9. Edifici de control 

En tots els elements a col·locar el contractista presentarà mostres per a que puguin 
ser aprovades per la Direcció d’Obra. 

9.1 Especificació de fàbrica de maó 

9.1.1 Definició i objectius 

Els murs de la fàbrica de maons són elements de tancament i distribució formats per  
la  juxtaposició  de  maons,  col·locats  ordenadament i convenientment cavalcats o 
contraplacats per aconseguir una millor trava, anomenada aparell que dóna la travada 
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a la fàbrica de maons, quedant tota ella unida monolíticament mitjançant el morter 
d’agafament. 

9.1.2 Materials 

Maons 

Els maons, com part fonamental de la fàbrica, respondran a les exigències exposades 
en les Normes UNE 67019,67026,67027,67028,67029,67030 i 67031. 

Morter 

Les condicions que han de reunir els materials que componen un morter, seran les 
indicades en la Norma NBE FL-90. 

9.1.3 Execució de les obres 

En l’execució es tindrà en compte les condicions següents: 

Replanteig 

Es traçarà la planta de la fàbrica a realitzar atenent les dimensions indicades en els 
plànols i les que poguessin deduir-se de la informació aportada, amb molta cura per 
que les seves dimensions estiguin dins de les toleràncies especificades per la Direcció 
d’Obra. 

Per l’alçament de la fàbrica es recomana col·locar en cada cantonada de la planta una 
mira perfectament recta, escantonada amb marques en les alçades de las filades i 
estendre cordills entre les mires, recolzats sobre les seves marques que es van 
elevant amb l’alçada d’una o varies filades per assegurar la horitzontalitat d’aquestes. 

Humectació dels maons 

Els maons si s’humitegen abans de la seva execució de la fàbrica. 

La humectació pot realitzar-se per aspersió regant abundantment el reixat de maons 
fins el moment del seu us. Pot realitzar-se també per immersió introduint els maons en 
una bassa durant uns minuts i treure fins que no gotegin abans de apilar-los. 

La quantitat d’aigua absorbida pel maó té que ser la necessària per que no variï la 
consistència del morter en posar-lo en contacte amb el maó sense seccionar l’aigua de 
la massa ni aportar-la. 

Col·locació dels maons 

Els maons es col·locaran sempre a refregada. Per això s’estendrà sobre l’assentament 
o la última filada una capa de morter en quantitat suficient perquè el junt horitzontal i el 
vertical tinguin les dimensions especificades i s’igualarà amb la paleta. Es col·locarà el 
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maó sobre la capa, a una distància horitzontal al maó adjacent de la mateixa filada, 
anteriorment col·locat, aproximadament al doble del espessor del junt vertical. 
S’empenyerà verticalment al maó i es refregarà aproximant-lo al maó conjunt ja 
col·locat, fins que el morter sobresurt i pel junt horitzontal i junt vertical traient amb la 
paleta els excessos de morter. No es mourà cap maó desprès d’efectuar la operació 
de refregament. Si fos necessari corregir la posició d’un dels maons, es treurà retirant 
també el morter. 

Reblert de juntes 

El morter ha d’omplir les juntes: junt horitzontal i junt vertical totalment o amb el rebaix 
que indiqui la Direcció Facultativa. 

Si desprès de refregar el maó no quedés cap junta totalment plena, s’afegirà el morter 
necessari i s’empenyerà amb la paleta. 

El junts verticals i horitzontals tindran tot el gruix i alçada del mur de espessor 
especificat en el Projecte. 

En les fàbriques vistes es realitzarà la rejuntada d’acord amb les especificacions del 
Projecte. 

Lligades 

Les fàbriques han d’aixecar-se per filades horitzontals en tota l’extensió de l’obra, 
sempre que sigui possible. Quan dos parts d’una fàbrica hagin d’aixecar-se en 
èpoques diferents, la que s’ajusti primer es deixarà escalonada. 

Si això no fos possible, es deixarà formant alternativament entrants, represes i sortints, 
lligades. 

Proteccions durant l’execució 

Quan es preveuen fortes pluges es protegiran les parts recentment executades amb 
làmines de material plàstic o altres mitjans, a fi d’evitar l’erosió de les juntes de morter. 

Si ha gelat abans d’iniciar la jornada, no es tornarà a reprendre el treball sense haver 
revisat escrupolosament l’efectuat en les quaranta-vuit hores anteriors i es demoliran 
les parts danyades. 

Si la temperatura ambient no supera els 6ºC quan es hora de 
començar la jornada o durant aquesta, es suspendrà el treball. En 
tots dos casos es protegiran les parts de la fàbrica recentment 
construïdes. 

Si es preveu que gelarà durant la nit següent a una jornada es prendrà 
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anàlogues precaucions. 

En  temps  extremadament  sec  i  calorós  es  mantindrà  humida  la  
fàbrica 

recentment executada, a fi de que es produeixi una forta i ràpida 
evaporació del 

aigua del morter, la qual alteraria el normal procés d’adormiment i 
enduriment 

d’aquest. 

9.1.4 Control de qualitat 

Els materials i l’execució d’aquesta unitat es controlaran mitjançant 
inspeccions periòdiques a efectes de comprovar quins compleixen o 
no les condicions anteriorment establertes. 

El Director d’Obra podrà ordenar la realització d’assaigs sobre 
mostres dels materials per comprovar algunes de les seves 
característiques. 

Es rebutjaran els materials o unitat que no compleixin estrictament lo 
especificat. 

9.1.4 Amidament i abonament 

Les fàbriques de maons s’abonaran per metres quadrats (id) realment executats d’un 
espessor determinat segons els preus unitaris corresponent. 

Dins del preu d’aquesta unitat d’obra estan inclosos i per tant, no es considerant 
d’abonament fora del preu, tots els elements i mitjans necessaris per la seva execució, 
inclòs reforços, siguin aquests d’acer o de formigó, cantoneres, ancoratges, etc. 

9.2 Especificacions de tancaments metàl·lics. 

9.2.1 Tancaments acer inoxidable 

Definició de característiques d’elements 

Perfils obtinguts per plegat mecànic de xapes d’acer inoxidable de tipus F-314, segons  
norma  UNE  36016,  i  d’espessor  mínim  1,2mm. No presentaran guerxaments, 
fissures ni deformacions i els seus eixos seran rectilinis. 

Tindran amb respecte del eix X un moment d’inèrcia no menor que Y i un mòdul 
resistent no menor que R. 
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Respecte a l’eix Y tindran un moment d’inèrcia no menor de 0,6 cm4 i un mòdul 
resistent no menor de 0,4 cm3. 

En tota la seva longitud es col-locaran cargols d’acer galvanitzat per la subjecció del 
bordó per pressió. Es situaran a 50 mm deis extrems i com máxim a 350mm. Els 
bordons serán d’acer inoxidable de 1mm d’espessor mínim. 

Les unions entre perfils es faran mitjançant soldadura per resistència o amb esquadres 
interiors unides ais perfils amb cargols, reblons o galzes. 

Els eixos deis perfils es trabaran en un mateix pía i les seves trobades formaran angle 
recte. Els plans formats per les fulles i el cércol serán paral-lels en posició de tancat. 

El perfil horitzontal inferior del cércol portará tres taladres de 30 mm2 de secció peí 
desguás de l’aigua, un en el centre i dos a 100 mm deis extrems. 

En tot el perímetre exterior del cércol es col-locará un perfil angular d’acer galvanitzat 
de 2 mm d’espessor, aquest perfil s’unirá al cércol amb dos reblons cada 350 mm i a 
50 mm deis extrems. 

Les fulles aniran unides al cércol mitjançant dos perns cadascuna, collocats amb 
reblons o cargolats ais perfils i a 150 mm deis extrems. 

Entre les fulles i el cércol existirá una cambra d’expansió, amb folgança de tancament 
no major de 2mm. Totes les unions per soldadura es netejaran acuradament. 

Será estanca a l’aigua sota un cabdal de 0,12 l/minm2 , amb pressió estática de 4mm 
de columna d’aigua i no permetrá un pas d’aire superior a 60 m3/hm2. Per la part 
exterior de les fulles es col-locará un trencaigües cargolat al perfil horitzontal inferior. 

Ferramenta 

Portará un  mecanisme de tancament i  maniobra de funcionament suau i continua. 

Podran muntar-se i desmuntar-se per les reparacions. 

Aquest mecanisme será una cremona, amb punts de tancament superior i inferior, que 
podrá substituir-se per un altre mecanisme amb un sol punt de tancament en el centre 
per A inferior a 1000mm. 

Fabricació i instal-lació 

La fabricació de la fusteria metállica ha de complir amb la Especificadó d’Estructura i 
elements metállics d’aquest projecte i amb la EA-95 (cargols, femella i arandelles) 

La instal-lació en obra ha de complir amb les prescripcions que estableixen les normes 
NTE; FCA, FCB, FDC, FPC. 
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La fixació del bastiment a la fàbrica es farà per mitjà de patilles, que s’hauran de 
cargolar en ell, i el morter de ciment i de sorra de riu, de dosificació 1:4, o per 
encoratges químics aprovats per la DIRECCIÓ. 

A la altura de les patilles s’obriran forats en la fàbrica de 100 mm de longitud, 30mm 
d’altura i 100 mm de profunditat, i una vegada humitejats aquest s’introduiran les 
patilles en els mateixos, tenint en compte el bastiment queda aplomat i enrasada amb 
el paviment. 

Es prendrà la precaució de protegir la ferramenta i paviments del morter que pot caure, 
així com no deteriorar l’aspecte exterior del perfil. Es repassarà la neteja de la fusteria 
després de la seva col·locació. 

Es tindrà molta cura especialment en el aplomat de la fusteria, a la enrasada de la 
mateixa, la recepció de les portes i la fixació de la peanya i la persiana quan 
procedeixi. 

Les toleràncies seran: 

Aplomat: < 20/00 no sobrepassant mai els 3 mm. Horitzontalitat: < 0,5% Enrasada: < 2 mm 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Arribaran a l’obra amb un recobriment protector de plàstic o paper adhesiu. 

Amidaments i abonaments 

Les portes, i elements metàl·lics de protecció es prenen les mides i s’abonen per unitat 
completa, subministrada i instal·lada, completament acabada i funcionant amb les 
característiques que s’indiquen en els plànols corresponent, incloent: 

Subministre i col·locació de panys amb cilindre estàndard , pel seu ús amb obra, no 
utilitzables i el seu reemplaçament pel definitiu, amb el subministra de 4 claus per pany 
i coordinades en un sistema de clau mestre de fins a 3 nivells quan així fos indicat. 

Subministre i col·locació de bastiment de base, inclou ancoratges i segellats. 

Fabricació de la unitat, inclou ferramenta, juntes, aïllaments, envidrats, ajuts a 
maçoneria, coordinació i ajudes amb qualsevol altre gremi. 

9.2.2 Passamans d’acer inoxidable 

Definició de característiques d’elements 

Passamans circular format per un tub d’acer inoxidable AISI 304 en interiors i AISI 316 
en exteriors, de diàmetre especificat en plànols, inclòs potes de subjecció, muntatge 
en obra i recepció de fusteria. 
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Es replantejarà en obra la situació dels passamans per situar els ancoratges, rebent-se 
en caixes al efecte, retocant amb morter en ciment P-350 i sorra de riu de dosificació 
1:4. 

En cas de recepció de soldadura, els cordons tindran un espessor mínim en funció del 
espessor del material a soldar. 

Amidament i abonament 

S’amidarà per metres de longitud realment executada, inclòs mà d’obra , materials, 
elements i accessoris de fixació, el material d’aportació en soldadures, pintures, 
cargols, tacs d’expansió i morter de rebut per la correcta execució i finalització en obra. 
També s’inclourà subministrament, transport i mitjans auxiliars. 

Ferramenta especial tal com tanca-portes hidràuliques, manetes antipànic, etc. 

Les baranes s’amiden per ml. col·locat , inclou ancoratge, segellat, galvanitzat i 
pintura. 

9.3 Especificació d’envidraments 

9.3.1 Definició de característiques d’elements 

Vidre laminar format per varies llunes unides per calandratge i fusió en autoclau d'una 
làmina de butiral de polivinil intercalada, homologat segons la "ORDEN de 13 de 
marzo de 1986" com a resistent a l'impacte manual, amb el nivell indicat. 

Característiques generals: 

Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a 
les llunes no trempades, de paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions, 
d'incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.). 

No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de 
vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.). 

El vidre laminar acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència 
deficient de les parts components. 

Duresa al ratllat (Mohs)   >= 6,5 

Coeficient de transmissió tèrmica...............................<= 4,95 kcal/h m2 °C 

Vidre amb una lluna trempada: 

Toleràncies: 

- Planor de la lluna trempada: 
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- Superfície <= 0,5 m2 ....................................................... ± 2 mm/m 

- Superfície > 0,5 m2 ......................................................... ± 3 mm/m 

9.3.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, 
etc.) i contra les accions químiques (impressions i alteracions 

d'adherència entre les llunes i la làmina de butiral de polivinil, produïdes per la 
humitat). 

S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% 
respecte de la vertical. 

Ha de quedar separat mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o 
d'un material protector. 

9.3.3 Amidament i abonament 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les 
especificacions de la D.T. 

S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 

- Llargària i amplària................................................... Múltiples de 3 cm 

- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2 ........................ 0,25 m2/unitat 

Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 

9.3.4 Normativa de compliment obligatori 

"ORDEN de 13 de marzo de 1986, por la que se declaran de obligado cumplimiento 
las especificaciones técnicas de los tipos de blindajes transparentes o translúcidos 
para su homologación por el Ministerio de Industria y Energía" 

10. Senyalització i abalissament 

10.1 Senyalització de les obres 

La senyalització de les obres haurà de complir el Manual de senyalització d’obres de la 
Direcció General de Ports i Transports, éssent els costos i sobrecostos que això origini 
inclòs als preus generals del projecte i no sent d’abonament independent. 

10.2 Marques vials. 
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10.2.1 Materials. 

Les marques vials acompliran amb allò establert a la Norma 8.2.- I.C. "Marques Vials", 
aprovada per O.M. de 16 de Juliol de 1987 i la Norma 8.3-IC: “Marques vials”. 

També acompliran allò especificat als Articles 278 i 289 del P.P.T.G. i a més a més les 
Prescripcions Tècniques obligatòries que s'indiquen a continuació: 

a) El valor del coeficient W1 a que es refereix l'Article 278.5.3 del PG-3, no será inferior 
a 7. També, cap dels assaigs del grup b) de l'Article 278.5.1.2, podrà treure una 
qualificació nul.la. 

b) El valor inicial de la retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de 
l'aplicació de la pintura, serà com a mínim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat. 

c) El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l'aplicació serà com a mínim de 160 
milicandeles per lux i metre quadrat. 

d) El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l'aplicació, 
no serà superior al 30% a les línies de l'eix o de separació de carrils, ni al 20% a les 
línies del vorell de la calçada. 

e) Si els resultats dels assaigs, realitzats amb arranjament a quant es disposa a l'Ordre 
Circular nº 292/86 T. no acomplissin els requisits dels Plecs de Prescripcions 
Tècniques, tant Generals com Particulars, les corresponents partides de materials 
seran rebutjades, no es podran aplicar. En cas de que el Contractista hagués procedit 
a pintar marques vials amb aquests materials, haurà de tornar a realitzar l'aplicació, a 
costa seva, en la data i termini que fixi el Director. 

Abans d'iniciar l'aplicació de marques vials o el seu repintat serà necessari que els 
materials a utilitzar -pintura blanca i microesferes de vidre- siguin assajades per 
Laboratoris Oficials del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, per a de determinar si 
acompleixen les especificacions vigents, Article 278 i 289 

respectivament, del PG-3. 

És molt important per a la comprovació dels materials la correcta presa de mostres, la 
qual s'haurà de fer amb els següents criteris: 

a) De tota obra de marques vials, sigui gran o petita, s'enviarà als Laboratoris Oficials, 
per a la seva identificació, un envàs de pintura original (normalment de 25 o 30 Kg) i 
un sac de microesferes de vidre (normalment de 25 Kg), i es deixarà un altre envàs 
com a mínim, de cada material, sota custòdia del Director, per a poder realitzar 
assaigs de contrast en cas de dubte. 

b) A les obres on s'utilitzin grans quantitats de pintura i microesferes de vidre, es 
realitzarà un mostreig inicial aleatori, a raó d'un pot de pintura i un sac de microesferes 
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de vidre per cada 100 Kg. d'aplec de material, enviant després un pot i un sac presos a 
l'atzar entre els anteriorment mostrejats, i reservant la resta de la mostra fins a 
l'arribada dels resultats del seu assaig. Un cop confirmada la idoneïtat dels materials, 
els pots de pintura i sacs de microesferes de vidre presos com a mostra principal 
podran tornar-se al Contractista per a la seva utilització. 

c) Els Laboratoris Oficials realitzaran, com més aviat millor, els assaigs complerts 
indicats als Articles 278 i 289 del PG-3, enviant els resultats al Director el més 
ràpidament possible (tèlex, telegrama, etc.), indicant si s'acompleixen totes les 
prescripcions o si és necessari enviar una nova mostra per a fer assaigs de contrast, 
davant l'incompliment d'alguna d'elles. 

Un cop rebuda la confirmació de que els materials enviats a assajar acompleixen les 
especificacions, el Director podrà autoritzar el començament de les mateixes. 

d) Durant l'execució de les marques vials, personal responsable davant el Director 
procedirà a prendre mostres de pintura directament de la pistola de la màquina, a raó 
de dos pots de 2 Kg. per lot d'acceptació, un dels quals enviarà al Laboratori Central 
d'Estructures i Materials per a que es realitzin assaigs d'identificació, reservant l'altre 
fins a l'arribada dels seus resultats, per assaigs de contrast. 

Igualment es procedirà a la presa de mostres de pintura i microesferes de vidre 
aplicades sobre el paviment, mitjançant la col.locació d'unes xapes metàl.liques de 30 
x 15 cm. i un gruix de 1 a 2 mm. o sobre la superfície d'aquell, al llarg de la línea per 
on ha de passar la maquinària i en sentit transversal a l'anomenada línia. 

Aquestes xapes hauran d'estar netes i seques i, un cop dipositades de pintura i 
microesferes, es deixaran assecar durant mitja hora abans de recollir-les amb cura i 
desar-les en un paquet per enviar-les al Laboratori Central d'Estructures i Materials per 
a comprovar els rendiments aplicats. 

El nombre aconsellable de xapes per a controlar cada lot d'acceptació serà de 10 a 12, 
espaiades 30 o 40 m. Les xapes s'hauran de marcar amb la indicació de l'obra, lot, 
punt quilomètric i carretera a què corresponen. 

A part de les confirmacions enviades al Director si els materials assajats acompleixen 
les especificacions, el Laboratori Central d'Estructures i Materials redactarà un informe 
per cada mostra de pintura identificada on, a més dels valors individuals de cada 
assaig, figurarà el Coeficient de Valoració W1 a que es refereix l'Article 278.5.3 del 
PG-3. 

També el Director rebrà els informes corresponents a les microesferes de vidre, 
assaigs d'identificació de pintures preses directament de la màquina i de les xapes 
recollides durant l'execució de la marca vial. 
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El grau de deteriorament s'avaluarà mitjançant inspeccions visuals periòdiques als 3, 6 
i 12 mesos de l'aplicació, realitzant, quan sigui notable, fotografies que es comparen 
amb el patró fotogràfic homologat per l'Àrea de Tecnologia de la Direcció General de 
Carreteres. 

La intensitat reflexiva s'haurà de mesurar entre les 48 a 96 hores de l'aplicació de la 
marca vial, i als 3, 6 i 12 mesos, mitjançant un retroreflectòmetre digital. 

10.2.2 Execució 

Definició 

Comprèn l'abalisament horitzontal en el seu aspecte de marques vials sobre el 
paviment per a separació de vies de circulació i les bandes contínues de prohibició 
d'avançament amb pintura reflectant així com les reflectants de color blanc de 
separació de voral i calçada. En el cas de les marques vials per als desviaments 
provisionals, seran de color taronja Clau TB-12. 

El contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el 
Director de l'Obra els punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició 
d'avançar. 

El contractista haurà d'especificar el tipus de pintura, esferes petites de vidre i 
maquinària que emprarà en l'execució d'aquest Projecte, posant a disposició de la 
Direcció d'Obra les mostres de materials que es considerin necessaris per al seu 
anàlisi al laboratori. El cost d'aquests anàlisi haurà de ser abonat pel contractista. 

Aplicació 

A efectes d'aplicació i dosificació, es proposen les següents per capa: 

- Per a les bandes de 10 cm d'amplada.- Setanta dos grams (0,072 kg) de pintura 
acrílica a l’aigua amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda. 

- Per a les bandes de 15 cm d'ample.- Cent vuitanta grams (0,180 kg) de pintura 
acrílica a l’aigua amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda. 

- Per a les bandes de 30 cm d'ample.- Dos-cents setze grams (0,216 kg) de pintura 
acrílica a l’aigua amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda. 

- Per a les bandes de 40 cm d'ample.- Dos-cents vuitanta vuit grams (0,288 kg) de 
pintura acrílica a l’aigua amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda. 

- Per a les marques en zebrats, fletxes, illetes, textos i símbols.- Set-cents vint grams 
(0,720 kg) de pintura acrílica a l’aigua amb microesferes de vidre per per metre 
quadrat (m2) de superfície executada. 
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10.2.3 Amidament i abonament. 

A efectes d'amidament i abonament s'estableixen els següents criteris: 

Les marques vials reflexives de 10, 15, 30 i 40 cm d'amplada es mesuraran per metre 
lineal (ml) realment pintat en obra. 

Les marques vials reflexives a executar en els senyals “CEDIU EL PAS”, “STOP”, 
zebrats, illetes, fletxes i paraules es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) 
de superfície realment executats en obra. 

Els preus corresponents que figuren al Quadre de Preus, inclouen la pintura reflexiva, 
premarcatge, maquinària i tota la mà d'obra necessària per a la seva execució. 

10.3 Senyalització vertical. 

10.3.1 Definició. 

Comprèn l'adquisició de cartells de xapa d'acer, estructures per a pòrtics i banderoles 
galvanitzades, cartells d'alumini extrusionat, senyals reflexius i Pals metàl·lics . 

Durant l'execució de les obres s'obtindran les distàncies que s'han de reflectir als 
cartells atenent així a eventuals modificacions a les carreteres sobre les que aquelles 
s'han de mesurar. 

Acompliran allò especificat a l'Article 701 del P.P.T.G. L'encastament dels Pals 
metàl·lics s'efectuarà amb formigó de 15 N/mm2. Els cartells, pòrtics, banderoles i 
elements de sustentació hauran de ser capaços de suportar en condicions adequades 
de seguretat una pressió de vent de 200 Kg/m2. 

10.3.2 Amidament i abonament 

A efectes d'amidament i abonament s'estableixen els següents criteris: 

- Els senyals s'abonaran per unitat (u) amb arranjament al seu tipus. Aquest preu 
inclou els elements de fixació al pal. Els pals com els seus correspondents fonaments, 
inclosa l'excavació, s'abonaran per unitat (U), segons els tipus corresponents. 

- Els cartells s'abonaran per metre quadrat (m2), col·locats en obra. Aquest preu inclou 
la part proporcional d'elements auxiliars de fixació i sustentació al pal. 

Els pals com els seus corresponents fonaments, inclosa l'excavació, s'abonaran per 
unitat (U), segons els tipus corresponents. 

- Els pòrtics i banderoles per a sustentació de cartells s'abonaran per unitat (U), 
inclosos l'excavació i els fonaments, col·locats en obra. 
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- Els cartells informatius de principi i final d'obra i els pannells direccionals i de 
desviament provisional, es mesuraran i abonaran en el cas que correspongui per unitat 
(U) de cartell complert col·locat en obra. 

10.4 Seguretat viària i desviaments provisionals. 

10.4.1 Definició i condicions de la partida d’obra executada. 

Definició: 

Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, 
col·locació de barreres de seguretat i desviaments provisionals per a tràfic rodat durant 
l’execució de les obres. Contemplant també els accessos als aparcaments, I edificis 
necessaris i l’establiment de semàfors provisionals i modificacions dels existents. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels 
trams en obra. 

- Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament 
després de que acabi la seva necessitat de: 

- Barreres rígides de seguretat i terminals. 

- Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs 
fonamentació, suports i elements auxiliar de fixació. 

- Cons 

- Balises lluminoses intermitents i fixes. 

- Captafars. 

- Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres 
d’acord amb la normativa vigent. 

- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 

- Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 

- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 

- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la 
circulació afectada per l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la 
longitud en què aquestes s’estiguin desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs 
extrems i immediacions i les modificacions d’acord amb el desenvolupament de les 
obres. 
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- Enllumenats provisionals. 

- Accessos als aparcaments i locals. 

- Accessos a edificis que siguin necessaris. 

- Semàfors provisionals i modificacions dels existents. 

Condicions generals: 

Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la 
D.O. 

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 

Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la 
posició indicada i aprovada per la Direcció Facultativa. 

10.4.2 Condicions del procés d’execució 

La superfície on s’ha aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i 
completament eixuta. 

S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 

Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni 
bonys a la planxa, ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats 
existents. 

En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col·locar de manera que els garanteixi la 
seva verticalitat i immobilitat. 

En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius 
subministrats pel fabricant. 

10.4.3 Amidament i abonament 

En el pressupost s’inclouen les següents partides partides: 

Partida alçada d'abonament integre per la realització dels desviaments de transit 
associats a les diferents fases de construcció, proteccions, semaforització, 
senyalitzacions i obres complementaries. Inclou totes les repavimentacions 
necesàries, tanques, proteccions amb barreres rígides, arranjament de carrils, etc... 
Inclou la semaforització provisional de les cruïlles i els enllumenats provisionals. Inclou 
la formació d'accessos provisionals als veïns i als aparcaments de la zona. Tot segons 
indicacions de la Direcció d'obra i sota els requisits de la Comissió d'Obres i Circulació 
de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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P.A. de cobrament íntegre per a l’enllumenat provisional durant les obres. Segons els 
requeriments de la Direcció d’Obres i de la Comissió d’Obres i Circulació de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

11. OBRES DIVERSES 

11.1 Reposició d’elements de Vialitat. 

11.1.1 Vorades 

Vorades prefabricades de formigó. 

Definició i condicions generals 

Vorades formades amb peces prefabricades col·locades sobre una base de formigó, 
prèvia excavació de la rasa de fonamentació. 

L’execució de la partida d’obra inclou les operacions següents: 

- Execució de la rasa necessària per a la ubicació de les vorades 

- Neteja i preparació de la superfície d'assentament 

- Muntatge i desmuntatge de l’encofrat de la base de formigó, si és el cas 

- Col·locació de la base de formigó 

- Subministrament de les peces de la vorada 

- Col·locació de les peces amb morter 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la 
Direcció Facultativa. 

El fons de l'excavació ha de quedar pla i anivellat. 

El trajecte que ha de recórrer la maquinària de transport de terres ha de cumplir les 
condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni 
d'altres defectes. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt 
de la rigola. 

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 

Si es col·loca sobre una esplanada, aquesta ha d'estar compactada. 
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Pendent transversal >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell ± 10 mm 

- Planor ± 3 mm/3 m 

Amplada de la base de formigó gruix de la vorada + 5 cm 

Gruix de la base de formigó 4 cm 

Condicions del procés d'execució 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han 
de referir totes les lectures topogràfiques. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins 
l'excavació. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'actuació de les 
màquines d'excavació pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les 
obres i avisar a la Direcció Facultativa. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

Tots els materials provinents d'excavacions o rebaixos que la Direcció Facultativa 
consideri inadequats o que sobrin, s'han de transportar a un abocador autoritzat. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el 
trajecte. 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges. 

El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de 
vibrar fins aconseguir una massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les 
indicacions explícites de la D.O. 
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Les peces s'han de col.locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de 
mantenir humides les superfícies del formigó. 

Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

Amidament i abonament 

m de llargària amidada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 

No seran d’abonament independent l’excavació, l’encofrat, ni el formigó de la base, per 
considerar-se inclosos dins d’aquesta unitat d’obra. 

Normativa de compliment obligatori 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242del 9.10). 

11.1.2 Rigoles 

Definició i condicions de la partida d'obra executada 

Rigoles per a paviments formades amb peces prefabricades de formigó col.locades a 
truc de maceta amb morter sobre una base de formigó. 

L’execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació de la superfície d'assentament 

- Muntatge i desmuntatge de l’encofrat de la base de formigó 

- Col·locació de la base de formigó 

- Aportació i col·locació de les peces 

- Rejuntat de les peces amb beurada de ciment 

- Neteja de la rigola acabada 

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 

Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, 
col·locades a tocar i correctament alineades. S'han d'ajustar al traçat previst. 
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La resistència del formigó de la base ha de ser la especificada a la D.T. o, en el seu 
defecte, la indicada per la D.O. 

Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb beurada 
de ciment. 

La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del 
ferm. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig ± 10 mm (no acumulatiu) 

- Nivell ± 10 mm 

- Planor ± 4 mm/2 m 

Condicions del procés d'execució 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges. 

El suport ha de tenir una compactació >= 95% de l'assaig PM i les rasants previstes. 

Les peces s'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de 
gruix. 

No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 
h a l'hivern. 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de 
vibrar fins aconseguir una massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les 
indicacions explícites de la D.O. 

Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de 
mantenir humides les superfícies del formigó. 

Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

Amidament i abonament 

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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11.1.3 Paviment de panot. 

Definició i condicions de la partida d'obra executada 

Paviments de voreres formats amb peces prefabricades de morter de ciment, 
col·locades sobre base de formigó (i eventualment suport de sorra), amb estesa de 
sorra-ciment, o a truc de maceta amb morter. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 

- Col·locació de la base de formigó, si es el cas. 

- Col·locació de la capa de sorra, o sorra- ciment, si és el cas. 

- Col·locació de les peces del paviment. 

- Rejuntat de les peces amb beurada de ciment. 

- Rentat de l'excés de beurada. 

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes. 

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 

Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb 
sorra. Aquests junts han d'estar el més a prop possible dels junts de contracció de la 
base. 

Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment 
pòrtland. 

El gruix de la base de formigó i la seva resistència han de ser els especificats a la D.T. 
o, en el seu defecte, els indicats per la Direcció Facultativa. 

Pendent transversal >= 2% 

Gruix de la capa de sorra (si hi ha) 3 cm. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig ± 10 mm 

- Nivell ± 10 mm 

- Planor ± 4 mm/2 m 
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- Alineació de la filada ± 3 mm/2 m 

Condicions del procés d'execució 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de 
vibrar fins aconseguir una massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les 
indicacions explícites de la D.O. 

Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de 
mantenir humides les superfícies del formigó. 

Aquest procés ha de durar, com a mínim, de 3 dies. 

Les peces s'han d'humitejar abans de la seva col·locació. 

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. A continuació s'ha 
d'estendre la beurada. 

No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a 
l'hivern. 

Amidament i abonament 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i amb deducció de la 
superfície corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents: 

- Forats d'1,00 m2, com a màxim No es dedueixen 

- Forats de més d'1,00 m2 Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que 
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

11.1.4 Guals de pedra natural 

Definició i condicions de les partides d'obra executades 

Formació del gual amb peces de pedra col·locades sobre una base de formigó, prèvia 
excavació de la rasa de fonamentació. 
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L’execució de la partida d’obra inclou les operacions següents: 

- Execució de la rasa necessària per a la ubicació de les vorades 

- Neteja i preparació de la superfície d'assentament 

- Muntatge i desmuntatge de l’encofrat de la base de formigó, si és el cas 

- Col·locació de la base de formigó 

- Subministrament de les peces del gual. 

- Col·locació de les peces del gual rejuntades amb morter 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.O. 

El fons de l'excavació ha de quedar pla i anivellat. 

El trajecte que ha de recórrer la maquinària de transport de terres ha de cumplir les 
condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

El gual col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni 
d'altres defectes. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 

Si es col·loca sobre una esplanada, aquesta ha d'estar compactada. 

Pendent transversal >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell ± 10 mm 

- Planor ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

Condicions del procés d'execució 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han 
de referir totes les lectures topogràfiques. 
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S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins 
l'excavació. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'actuació de les 
màquines d'excavació pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les 
obres i avisar a la Direcció Facultativa. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

Tots els materials provinents d'excavacions o rebaixos que la Direcció Facultativa 
consideri inadequats o que sobrin, s'han de transportar a un abocador autoritzat. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el 
trajecte. 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges. 

El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de 
vibrar fins aconseguir una massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les 
indicacions explícites de la Direcció Facultativa. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de 
mantenir humides les superfícies del formigó. 

Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

Amidament i abonament 

ml de llargària amidada seguint la longitud de l’eix del carrer segons les 
especificacions de la Documentació Tècnica. En l’amidament i abonament del gual 
s’inclouran també les peces que formen el capçal del gual. 

No seran d’abonament independent l’excavació, l’encofrat, ni el formigó de la base, per 
considerar-se inclosos dins d’aquesta unitat d’obra. 

Normativa de compliment obligatori 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
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12. Treballs generals 

12.1 Treballs generals. 

12.1.1 Replantejament. 

A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig 
necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de 
contractista. 

El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrá iniciar 
l'execució de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent 
aprovació del replanteig. 

L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no 
disminuirà la responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que 
ocasionessin els errors del replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a 
càrrec d'aquest en la forma que indiqui el Director. 

El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de 
topografia, personal tècnic especialitzat, i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar 
els replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals 
anivellats. Tots els medis materials i de personal esmentats tindran la qualificació 
adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cada una de les 
fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 

En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu 
càrrec, proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els 
treballs d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de 
comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que 
per això tingui dret a cap indemnització. 

El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i 
bastides necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell 
mateix com per la Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la 
materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 

El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del 
contracte, de tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals 
anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les 
obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que comunicarà per 
escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació 
dels punts recuperats. 

12.1.2 Accés a les obres. 
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Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc 
del contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, 
tals com carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues 
per al accés de persones, transports de materials a l'obra, etc. 

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, 
construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, 
retirades, abandonades o lliurades per usos posteriors per compte i risc del 
contractista. 

La propietat es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i 
infrastructures d'obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que es considerin 
d'utilitat per a l’explotació de l'obra definitiva o per altres fins que s’estimin convenients, 
siguin lliurats pel contractista a l'acabament de la seva utilització per aquest, sense 
que per això el contractista hagi de percebre cap abonament. 

El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i 
permisos per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com 
privat. 

La propietat es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i 
d'altres vies de comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser 
utilitzades gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per la realització de 
treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement i tractament del terreny, 
sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge 
d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d’instal·lació definitiva. 

12.1.3 Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i 
explotació, desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars 
d'obra i de les obres auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives. 

Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitant, 
s'indiquen a continuació: 

a) Oficines del contractista. 

b) Instal·lacions per serveis del personal. 

c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 

d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 

e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de 
mescles bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 
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f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 

g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 

h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres 
definitives que, sense caràcter limitant, s'indiquen a continuació: 

a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, 
canalitzacions, canalitzacions, etc. 

b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 

c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 

e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i 
subterrànies. 

f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits 
per a l'execució de les obres objecte del contracte. 

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, 
la conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres 
auxiliars. 

12.1.4 Maquinària i mitjans auxiliars. 

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra 
de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, 
en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient 
per a complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, 
conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, 
la relació de la qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el 
Programa de Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al 
començament del treball corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en 
el seu cas, pel Director. 

L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha 
d'utilitzar-se, en la intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del 
Director i havent estat reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la 
seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball. 

Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions 
de treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi 
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proposat i al compliment del programa de Treball, hauran de ser substituïts, o 
incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del 
contracte, es veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o 
de les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en 
nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions. 

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran 
incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no serán 
abonades separadament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun 
document contractual. 

13. Serveis afectats 

13.1 Definició i condicions de la partida d’obra executada. 

Aquest plec és d’aplicació als desviaments dels serveis afectats durant l’execució de 
les obres. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

Obra civil: 

- Replanteig previ de totes les operacions a realitzar i tots els elements a col·locar. 

- Excavació de rases, pous i fonaments en terreny no classificat. 

- Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb sòl procedent de la pròpia 
obra o de préstec. 

- Canalització de serveis, inclòs tubs. 

- Subministrament i col·locació de formigó de qualsevol tipus. 

- Qualsevol altre operació necessària per a una correcta execució de les obres. 

Condicions generals: 

En les operacions necessàries per a la construcció de l’obra civil es considerarà els 
mateixos criteris i conceptes definits en el plec en cada una de les partides d’obra 
executada del projecte. 

13.2 Condicions del procés d’execució. 

S’han de complir totes les condicions d’execució indicades en la corresponent partida 
d’obra d’aquest plec en el cas de l’Obra Civil. 
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Clavegueram 

Durat l’execució del col·lector general es mantindrà en tot moment el servei de 
clavegueram mitjançant connexions provisionals, trams de clavegueram provisionals i 
nous conductes de clavegueram executats amb anterioritat. A aquests tubs quedaran 
connectats totes les escomeses particulars. 

Arbres i Jardins. 

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 escocells 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. 

Els escocells 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. 

Es obligatòria la reposició de tots els arbres i plantacions que hagin quedat afectats 
per a l’execució de les obres. 

Trasplantament d’arbres: 

El trasplantament d’arbres de totes les categories, transports i noves plantacions en 
viver, manteniments, posteriors transports des de viver a l’obra i noves replantacions 
en l’obra, seran realitzades única i exclusivament per Parcs i Jardins de Vilanova i la 
Geltrú. 

Mobiliari urbà, enllumenat públic. 

Tots els elements del mobiliari urbà (bancs, papereres, lluminàries, etc.) existents a la 
vía pública que estiguin a la zona de les obres, es retiraran, es guardaran 
adequadament i es reposaran quan finalitzi l’obra, fora que el mateix projecte reculli la 
seva substitució. 

Tots els elements de l’enllumenat públic existent a la via pública que s’hagin de retirar, 
es guardaran adequadament i es reposaran quan finalitzi l’obra, excepte els que el 
mateix projecte prevegi substituir. 

13.2.1 Amidament i abonament 

S’amidarà i abonarà amb preus unitaris de les partides d’obra executada pels 
amidaments corresponents. 
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Pel que fa a la partida alçada a justificar per aplicació de la norma Granada a l’afecció 
de l’arbrat de les obres, és prevista per l’abonament a l’Institut Municipal de Parcs i 
Jardins (IMPJ) l’import corresponent per l’indemnització a les plantacions afectades 
per les obres que no és possible el seu trasplantament o la seva supervivència. 
L’import a abonar serà el que es determini entre l’IMPJ i la propietat essent 
directament pel contractista de l’obra a l’IMPJ. 

El pagament de les factures generades sota aquests conceptes, es justificaran amb 
l’autorització prèvia a l’abonament per la Direcció d’Obra i el corresponent rebut visat 
per la Direcció d’Obra. 

Els imports a certificar es calcularan amb l’import de les factures abonades, exclòs 
l’IVA. Aquest import es considerarà com a preu d’execució material. 

Barcelona, Octubre de 2010 

 

 

 

L’autora del projecte: 
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PRESSUPOST  DIPÒSIT ANTI-DSU I URBANITZACIÓOBRA 01
TREBALLS PREVIS I ENDERROCSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G219U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram carrer Forn de Vidre 43,200 43,200

C#*D#*E#*F#2 Tram Plaça Eduard Maristant 38,000 38,000

TOTAL AMIDAMENT 81,200

m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm2 G219U105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram carrer Forn de Vidre 43,200 43,200

C#*D#*E#*F#2 Tram Plaça Eduard Maristany 38,000 38,000

TOTAL AMIDAMENT 81,200

m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

3 G219U200

AMIDAMENT DIRECTE 318,360

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

4 G219U040

AMIDAMENT DIRECTE 318,360

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

5 G214U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mur tancament carrer Forn de Vidre 41,000 2,500 0,400 41,000

C#*D#*E#*F#2 Mur tancament Plaça Eduard Maristany 41,500 2,500 0,400 41,500

TOTAL AMIDAMENT 82,500

m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6 G21DU010

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col�locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

7 G21H0002

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

8 G21R0002

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Transplantament d'arbrat de 2ª categoria inclós transport i nova plantació a viver9 GR5N003

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Manteniment d'arbrat transplantable durant 1 any10 GR5N005

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Demolició embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió11 F21DQG02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

12 G22DU010

AMIDAMENT DIRECTE 2.124,920

u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

13 G21B3002

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

PRESSUPOST  DIPÒSIT ANTI-DSU I URBANITZACIÓOBRA 01
MOVIMENT DE TERRES I EXCAVACIONSCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G221U112

AMIDAMENT DIRECTE 11.399,250

m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2 G226U030

AMIDAMENT DIRECTE 588,000

PRESSUPOST  DIPÒSIT ANTI-DSU I URBANITZACIÓOBRA 01
DIPÒSIT ANTI-DSUCAPÍTOL 03
ESTRUCTURATITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

1 G3Z1U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 42,000 30,000 1.260,000

TOTAL AMIDAMENT 1.260,000

Euro
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m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació, vibrat i curat2 G450U060

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mur perimetral (Mur 3) 40,000 5,500 0,500 110,000

C#*D#*E#*F#2 Mur perimetral (Mur 5) 35,000 5,500 0,500 96,250

C#*D#*E#*F#3 Mur transversal (Mur 2) 30,000 5,500 0,500 82,500

C#*D#*E#*F#4 Mur transversal (Mur 4) 29,700 5,500 0,500 81,675

C#*D#*E#*F#5 Llosa inferior 40,000 30,000 0,800 960,000

C#*D#*E#*F#6 Llosa superior 40,000 30,000 1,200 1.440,000

C#*D#*E#*F#7 Reforç a les cantonades 40,000 0,500 1,000 20,000

C#*D#*E#*F#8 Murs de canalització 34,000 0,500 0,800 13,600

C#*D#*E#*F#9 Llosa de transició 1 40,000 5,000 0,300 60,000

C#*D#*E#*F#10 Llosa de transició 2 30,000 3,000 0,300 27,000

C#*D#*E#*F#11 Llosa de transició 3 15,000 3,000 0,300 13,500

TOTAL AMIDAMENT 2.904,525

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col�locat3 G4B0U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Especejament d'armat en els plànols 435.170,920 435.170,920

TOTAL AMIDAMENT 435.170,920

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist4 G4D0U015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Murs longitudinals 2,000 40,000 5,500 440,000

C#*D#*E#*F#2 Murs transversals 2,000 30,000 5,500 330,000

C#*D#*E#*F#3 Forjat 1,000 50,000 24,000 1.200,000

TOTAL AMIDAMENT 1.970,000

m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica5 G781U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Murs longitudinals 40,000 6,000 2,000 480,000

C#*D#*E#*F#2 Murs transversals 30,000 6,000 2,000 360,000

TOTAL AMIDAMENT 840,000

m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base6 G4DEU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 40,000 12,000 5,500 5.280,000

TOTAL AMIDAMENT 5.280,000

u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col�locat, segons plànols7 GDDZU100

Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 24,000 24,000

C#*D#*E#*F#2 3,000 10,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 54,000

m2 Forjat compost de llosa alveolar de formigó pretensat, de 20cm de cantell i 1.2 m d'ample, capa de compressió de formigó
HA-25/P/20/IIa, amb tamany màxim de l'àrid de 20mm, elaborat en central, amb pp/ de cèrcols i armadura de repartiment
(2.6Kg/m2), totalment acabada

8 G450UT35

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 73,000 1,200 87,600

TOTAL AMIDAMENT 87,600

m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 240 mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments,
angles, unions i perdues per retalls, col�locat a l'interior

9 G7J1U003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 68,000 136,000

TOTAL AMIDAMENT 136,000

m3 Formació d'escala de formigó HA-25/P/20 /IIa N/mm2, amb tamany màxim de l'àrid de 20 mm., Elaborat en obra, en lloses
inclinades, vibrat i col.locat segons EHE, encofrat i desencofrat, neteja de paraments v istos, totalment acabat .

10 G45E001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escala 1 2,670 2,670

C#*D#*E#*F#2 Escala 2 2,100 2,100

C#*D#*E#*F#3 Escala 3 2,180 2,180

TOTAL AMIDAMENT 6,950

u Passamur inclòs estanquitat muntatge i col�locació11 G145001

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

m2 Formació de mènsula12 G45E002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tipus A 2,000 0,270 0,540

C#*D#*E#*F#2 Tipus B 10,000 0,100 1,000

C#*D#*E#*F#3 Tipus C 3,000 0,020 0,060

C#*D#*E#*F#4 Tipus D 1,000 0,980 0,980

TOTAL AMIDAMENT 2,580

m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima plana, de 250 mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments,
angles, unions i perdues per retalls, col�locat a l'interior

13 G7J1U015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 68,000 136,000

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 136,000

m2 Impermeabilització de juntes de dilatació amb cautxú líquid, amb una dotació 2,5 kg/m2 prèvia imprimació14 E7851510

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 68,000 136,000

TOTAL AMIDAMENT 136,000

m Passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 43 mm amb platines de connexió a parament, fixat mecànicament15 EB14U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escala 1 7,500 7,500

C#*D#*E#*F#2 Escala 2 11,500 11,500

C#*D#*E#*F#3 Escala 3 6,600 6,600

C#*D#*E#*F#4 Passarel�les 73,000 73,000

TOTAL AMIDAMENT 98,600

PRESSUPOST  DIPÒSIT ANTI-DSU I URBANITZACIÓOBRA 01
DIPÒSIT ANTI-DSUCAPÍTOL 03
INSTAL�LACIONS ELÈCTRIQUESTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió
1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa, col�locat en
CPM

1 EG51UD01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Grup electrògen fixe de 300 kVA de potència i funcionament automàtic, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb
motor Diesel refrigerat per aigua, amb silenciador per a una reducció de soroll de 25 dB, amb quadre elèctric de control i
amb quadre de commutació, muntat sobre silentblocks i instal�lat

2 EGC1U710

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

3 EG415GKJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Bombes neteja 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

4 EG415GKB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Explosímetre 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Enllumenat bany 1,000 1,000

Euro
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C#*D#*E#*F#3 Enllumenat emergència 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Enllumenat interior dipòsit 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix selectiu, 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

5 EG424C9M

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,01 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

6 EG42419D

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 400 A, amb base de grandària 3, muntat superficialment amb cargols7 EG43H152

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

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

8 EG63D15R

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades GY 6,35, amb 1 làmpada halògena de 150 W com a màxim i
12 V de tensió d'alimentació, temperatura de color de 3000 K, dimensions d'encastament de 130 mm de diàmetre i 115
mm de profunditat, amb reflector platejat extensiu, grau de protecció IP 66 i col�locada encastada

9 EH2D1120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Projector d'il�luminació interior del
dipòsit

5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Balisa d'emergècia circular amb difusor semiocult de policarbonat i cos de zamak, amb làmpada d'incandescència d'un
flux aproximat de 5 lumens i 1 hora d'autonomia, 2 làmpades de senyalització tipus LED de color vermell de 230 V a.c. de
tensió d'alimentació, amb un grau de protecció IP 425, col�locat encastat en paraments verticals, tipus Sherpa/A-RC de
Daisalux o equivalent

10 EH6DGF13

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 150x150 mm, amb grau de protecció estanca, muntada superficialment11 EG153B22

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor manual de 25 A, tetrapolar, de secciónament, amb indicador visual de l'estat de connexió i fixat a pressió12 EG47U010

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Interruptor manual de 20 A, tripolar més neutre, de comandament, fixat a pressió13 EG47354B

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

Euro
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u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 d2, amb 1 làmpada fluorescent vertical de 18 W i 230 V
de tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82,
dimensions d'encastament de 193 mm de diàmetre i 252 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP
20, equip magnètic i col�locada encastada

14 EH2D4941

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Bany caseta de control 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades GY 6,35, amb 1 làmpada halògena de 50 W com a màxim i 12
V de tensió d'alimentació, temperatura de color de 3000 K, dimensions d'encastament de 130 mm de diàmetre i 115 mm
de profunditat, amb reflector platejat intensiu, grau de protecció IP 20 i col�locada encastada

15 EH2D1110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala de control 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel�les d'alumini acabat satinat de color
blanc, nombre de tubs fluorescents 2 de 18 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un
grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207,
A.F. i muntada superficialment al sostre

16 EH112424

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Carril d'alimentació elèctrica constituït per una banda de PVC prefabricada, amb tres conductors per a una intensitat
màxima de 20 A alimentats a 230 V, col�locat en perfil d´alumini, amb un grau de protecció del conjunt d'IP 415, instal�lat
al sostre amb caixes de connexións, bases d´endoll mobils, inclosa part porporcional de caixa de connexió, d´elements de
sujecció, colzes, peçes d´unió i tapes de principi i de final de carril

17 EG3FU010

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, del tipus BUC, de 400 A, segons esquema UNESA
número 9, inclosa base portafusibles tripolar NHC T-2 (sense els fusibles) i neutre amobible, connexió mitjançant cargols
inoxidables M10, grau de protecció IP41 IK09

18 EG11UB40

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Folrat de paraments verticals amb plafóns de xapa d'alumini plegada, amb acabat anoditzat, de 2 mm de gruix, de fins a
60 cm d'amplada, col�locats amb fixacions mecàniques

19 E86BU020

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Armari metàl�lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de capçalera i 250 moduls mes,
totalment equipat, muntat

20 EG1AU005

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Llumenera d'emergència antideflagrant amb difusor cilíndric de vidre borosilicat i envoltant de fosa d'alumini sobre base
d'ABS, amb una làmpada fluorescent de 8 W de potència i una làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de
250 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 50 m2, amb grau de protecció IP 65, de
classe II de protecció contra xocs elèctrics, col�locat superficialment, tipus Antideflagrante N6 de Daisalux o equivalent

21 EH6BL841

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

Euro
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u Projector d'emergència amb 4 focus orientables, amb 4 làmpades d'incandescència PAR 36 de 25 W de potència
cadascuna, flux aproximat de 850 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 170 m2, amb
un grau de protecció IP 423, col�locat superficialment, tipus Zenit model Z-4257G de Daisalux o equivalent

22 EH6C4Q51

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Projector per a exteriors amb làmpades de vapor de mercuri amb reflector de distribució semiextensiva, amb làmpada de
400 W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip i acoblat a columna

23 FHQ23L61

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Telèfon analògic de sobretaula, homologat, amb so regulable, capacitat per a funcionament en centraleta, retrucada i
connector tipus RJ11 de 6 contactes, col�locat

24 EP52U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Edifici de control 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  DIPÒSIT ANTI-DSU I URBANITZACIÓOBRA 01
DIPÒSIT ANTI-DSUCAPÍTOL 03
INSTAL�LACIONS ELECTROMECÀNIQUESTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment1 EM31351K

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

2 EM31261K

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Càmera web model AXIS 213 PTZ amb les següents característiques tècniques: Lent auto iris, auto focus i zoom. Mode
infrarojos per a condicions nocturnes. Resolució fins 4CIF a 30 fps. Motion JPEG i MPEG-4 simultanis. I / O per a gestió
d'alarmes/esdeveniments. Àudio full duplex G.711. Inclou kit de muntatge en sostre i escriptori i adaptador d'alimentació.

3 2W001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Limnímetre de tipus ultrasònic per mesurar el nivell d'aigua en el dipòsit.4 2L001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Boies de nivell per regulat l'alçada d'aigua a l'interior del dipòsit.5 2L002

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Sensor de gas6 2L003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Mesurador explosímetre7 2L004

Euro



Projecte de dipòsit anti-DSU de Vilanova i la Geltrú i urbanització de la superfície afectada

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:20/10/10 9Data:

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Sensors finals de carrera8 2L005

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Tauler de comandament9 2Z001

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Ordinador: HP Pavilion Elite HPE-350es PC Sobremesa10 2Z003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Monitor LCD model: Samsung XL2370HD Monitor LED 23´´11 2Z004

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  DIPÒSIT ANTI-DSU I URBANITZACIÓOBRA 01
DIPÒSIT ANTI-DSUCAPÍTOL 03
SISTEMA DE NETEJATITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Manòmetre per a una pressio màxima de 4 kg/cm2, d´esfera de 50 mm, rosca de connexió d'1/4'', instal�lat1 EK25U010

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´
de diàmetre, roscat

2 EEU11113

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa3 EN12D4F0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i una sortida de 70 mm de diàmetre i de 3´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

4 EM211218

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Hidrant incendis 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Tremuja bolcadora excèntrica per la neteja el dipòsit anti-DSU, totalment instal�lada d'acord amb les indicacions descrites
als plànols, totalment acabada i provada.

5 2NTREM

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Cofret maniobra per bombes marca Flygt, amb software de programació, seccionadors i sistema de comunicacó amb
caseta de control.

6 2N002

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Bomba marca Flygt model N, instal�lació tipus P, codi FLYGT NP 3102.181 MT de 3.1Kw i 25 l/s7 2N011

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat,
amb grau de dificultat mitjà i col�locat superficialment

8 EF218212

AMIDAMENT DIRECTE 16,320

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col�locat al fons de la
rasa

9 EFB19455

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tub alimentació tremuges 79,000 79,000

C#*D#*E#*F#2 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 94,000

m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/4, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb
grau de dificultat alt i col�locat superficialment

10 EF117223

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

PRESSUPOST  DIPÒSIT ANTI-DSU I URBANITZACIÓOBRA 01
EDIFICI DE CONTROLCAPÍTOL 04
ESTRUCTURATITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Forjat compost de llosa alveolar de formigó pretensat, de 20cm de cantell i 1.2 m d'ample, capa de compressió de formigó
HA-25/P/20/IIa, amb tamany màxim de l'àrid de 20mm, elaborat en central, amb pp/ de cèrcols i armadura de repartiment
(2.6Kg/m2), totalment acabada

1 G450UT35

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Forjat 1 8,100 6,450 52,245

C#*D#*E#*F#2 Forjat 2 8,100 6,350 51,435

TOTAL AMIDAMENT 103,680

m2 Paredons de sostremort de totxana de 290x140x100 mm, col�locada amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid

2 E5Z1EUJ0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Coberta 2,000 2,500 12,550 62,750

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,500 3,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 77,750

PRESSUPOST  DIPÒSIT ANTI-DSU I URBANITZACIÓOBRA 01
EDIFICI DE CONTROLCAPÍTOL 04

Euro
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TANCAMENTS I DIVISÒRIESTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Tancament d'obra de fàbrica d'un full, de paret de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat llis de
400x200x200 mm, de morter ciment gris de dues cares vistes, col�locat amb morter mixt 1:2:10, amb traves i brancals
massissats amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció en volum 1:3:6, col�locat manualment i armat amb
acer B500S en barres corrugades. C1+J1 segons DB-HS

1 16183AF5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tancament grup electrògen 2,550 4,000 10,200

C#*D#*E#*F#2 5,550 4,000 22,200

C#*D#*E#*F#3 2,400 4,000 9,600

C#*D#*E#*F#4 0,700 4,000 2,800

C#*D#*E#*F#5 5,700 4,000 22,800

C#*D#*E#*F#6 0,700 4,000 2,800

TOTAL AMIDAMENT 70,400

m2 Tancament d'obra de fàbrica per a revestir d'un full, de paret de 19 cm de gruix de bloc ceràmic d'argila alleugerida de
300x190x190 mm, col�locat amb morter de ciment, amb armadura d'acer prefabricada en gelosia per a parets d'obra de
fàbrica amb recobriment epoxi, col�locades cada quatre junts horitzontals. C1+J1 segons DB-HS

2 1613224E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Divisions interiors 5,900 4,000 23,600

C#*D#*E#*F#2 1,100 4,000 4,400

C#*D#*E#*F#3 2,500 4,000 10,000

C#*D#*E#*F#4 2,700 4,000 10,800

C#*D#*E#*F#5 0,900 4,000 3,600

C#*D#*E#*F#6 1,400 4,000 5,600

C#*D#*E#*F#7 2,150 4,000 8,600

C#*D#*E#*F#8 1,100 4,000 4,400

C#*D#*E#*F#9 1,300 4,000 5,200

TOTAL AMIDAMENT 76,200

m2 Tancament d'obra de fàbrica per a revestir d'un full, de paret de 24 cm de gruix de bloc ceràmic d'argila alleugerida de
300x190x240 mm, col�locat amb morter de ciment, amb armadura d'acer prefabricada en gelosia per a parets d'obra de
fàbrica amb recobriment epoxi, col�locades cada quatre junts horitzontals. C2+J1 segons DB-HS

3 1613334E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tancament 5,550 4,000 22,200

C#*D#*E#*F#2 8,100 4,000 32,400

C#*D#*E#*F#3 5,900 4,000 23,600

C#*D#*E#*F#4 12,000 4,000 48,000

C#*D#*E#*F#5 5,400 4,000 21,600

C#*D#*E#*F#6 0,700 4,000 2,800

TOTAL AMIDAMENT 150,600

Euro
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m Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col�locada i arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

4 E9VZ19AK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Esglaons 16,000 0,900 14,400

TOTAL AMIDAMENT 14,400

PRESSUPOST  DIPÒSIT ANTI-DSU I URBANITZACIÓOBRA 01
EDIFICI DE CONTROLCAPÍTOL 04
REVESTIMENTSTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

1 E81132D4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Divisions interiors 2,000 5,800 4,000 46,400

C#*D#*E#*F#2 2,000 5,900 4,000 47,200

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,050 4,000 8,400

C#*D#*E#*F#4 2,000 2,350 4,000 18,800

C#*D#*E#*F#5 2,000 2,600 4,000 20,800

C#*D#*E#*F#6 2,000 2,400 4,000 19,200

C#*D#*E#*F#7 2,000 2,150 4,000 17,200

C#*D#*E#*F#8 2,000 1,350 4,000 10,800

C#*D#*E#*F#9 2,000 1,050 4,000 8,400

C#*D#*E#*F#10 2,000 0,700 4,000 5,600

TOTAL AMIDAMENT 202,800

m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra, deixat de regle

2 E81136E1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Divisions exteriors 4,000 12,550 4,000 200,800

C#*D#*E#*F#2 6,000 7,500 4,000 180,000

C#*D#*E#*F#3 4,000 0,700 4,000 11,200

TOTAL AMIDAMENT 392,000

m2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

3 E81134D4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sostre 5,550 1,850 10,268

C#*D#*E#*F#2 0,900 3,250 2,925

C#*D#*E#*F#3 0,900 2,700 2,430

C#*D#*E#*F#4 5,800 5,250 30,450

C#*D#*E#*F#5 5,900 1,700 10,030

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 56,103

m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb rajola ceràmica fina de color vermell de 28x14 cm,
col�locat amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

4 E82163JV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Bany 2,000 1,050 4,000 8,400

C#*D#*E#*F#2 2,000 1,350 4,000 10,800

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,400 4,000 9,600

C#*D#*E#*F#4 2,000 2,150 4,000 17,200

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,300 4,000 9,200

TOTAL AMIDAMENT 55,200

m2 Cel ras de plaques d'escaiola de cara vista, preu superior, de 60x60 cm sistema fix i cantells encadellats i suspensió amb
filferro galvanitzat

5 E8412321

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Bany 2,150 2,300 4,945

C#*D#*E#*F#2 Sala de control 3,090 5,920 18,293

C#*D#*E#*F#3 2,600 1,350 3,510

TOTAL AMIDAMENT 26,748

PRESSUPOST  DIPÒSIT ANTI-DSU I URBANITZACIÓOBRA 01
EDIFICI DE CONTROLCAPÍTOL 04
COBERTATITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim, col�locada amb morter de
ciment 1:8 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

1 E52211NN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 coberta 2,000 14,000 3,060 85,680

C#*D#*E#*F#2 2,000 8,600 3,060 52,632

TOTAL AMIDAMENT 138,312

m2 Membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil),
col�locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic

2 E7614A06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Terrat no tansitable 8,500 3,000 25,500

TOTAL AMIDAMENT 25,500

PRESSUPOST  DIPÒSIT ANTI-DSU I URBANITZACIÓOBRA 01
EDIFICI DE CONTROLCAPÍTOL 04
FUSTERIA METÀL�LICATITOL 3 05

Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Porta tallafocs de fusta, EI2-C 90, una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x205 cm, preu alt amb tanca antipànic,
col�locada

1 EASA31BB

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m2 Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat lacat, de 2 a 2,4 m d'amplària, amb funcionament manual,
amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

2 EARSA11B

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

PRESSUPOST  DIPÒSIT ANTI-DSU I URBANITZACIÓOBRA 01
EDIFICI DE CONTROLCAPÍTOL 04
SANITARISTITOL 3 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col�locat amb suports murals1 EJ13B212

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, col�locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

2 EJ14B11P

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 700x700 mm, de color blanc, preu alt, col�locat sobre el paviment3 EJ12B71P

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, de color blanc i fins a 50 cm d'amplària,
preu alt, col�locada amb suports murals

4 EJ18D212

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal�lació encastada, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de d 1/2´´ i
sortida de d 1/2´´

5 EJ229126

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues
entrades de maniguets

6 EJ28112G

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm de diàmetre, capacitat 1 l i accionat per polsador,
col�locat amb fixacions mecàniques

7 EJ42U015

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col�locat
amb fixacions mecàniques

8 EJ43U010

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de tub de 18 mm, de 75 mm de fondària i 600 mm de llargària, col�locat amb
fixacions mecàniques

9 EJ4ZU125

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  DIPÒSIT ANTI-DSU I URBANITZACIÓOBRA 01
EDIFICI DE CONTROLCAPÍTOL 04
PAVIMENTSTITOL 3 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu superior, col�locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens

1 E9C12312

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment terratzo 5,900 3,100 18,290

C#*D#*E#*F#2 1,350 2,600 3,510

C#*D#*E#*F#3 6,300 7,350 46,305

C#*D#*E#*F#4 6,200 1,850 11,470

TOTAL AMIDAMENT 79,575

m2 Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense polir, de preu alt, de 40 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2,
col�locades a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

2 E9B212HK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Bany 2,150 2,300 4,945

TOTAL AMIDAMENT 4,945

m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm3 E93615B0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Recrescuda 12,600 7,500 94,500

TOTAL AMIDAMENT 94,500

PRESSUPOST  DIPÒSIT ANTI-DSU I URBANITZACIÓOBRA 01
EDIFICI DE CONTROLCAPÍTOL 04
INSTAL�LACIÓ LAMPISTERIATITOL 3 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC1 EJ3227DG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Desguàs dutxa 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de llautó
cromat

2 EJ331151

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Desguàs lavabo 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un
sifó de PVC

3 EJ3817D7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Desguàs aigüera 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat
per capil�laritat, amb grau de dificultat baix i col�locat superficialment

4 EF5273B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tub16mm 2,000 1,900 3,800

C#*D#*E#*F#2 2,000 1,600 3,200

C#*D#*E#*F#3 4,000 0,500 2,000

C#*D#*E#*F#4 3,000 0,400 1,200

TOTAL AMIDAMENT 10,200

m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, de 0,8 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat
per capil�laritat, amb grau de dificultat baix i col�locat superficialment

5 EF5282B1

AMIDAMENT DIRECTE 1,400

m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col�locat al fons de la
rasa

6 EFB29455

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tub PEAD 63 mm 10,650 10,650

TOTAL AMIDAMENT 10,650

u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de diàmetre nominal, amb transició de tub de polietilè PE 80 de 63
mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub d'acer de 2 ´´, amb beina de
protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de poliuretà

7 EK611190

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus REED, per a aigua freda fins a 40°C, amb una relació impulsos/litre
d'1:10, cos de llautó i esfera seca, amb unións roscades d'1'' de diàmetre nominal, connectat a una bateria o a un ramal

8 EJM1A405

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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u Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 100 l de capacitat, de doble recipient concèntric, amb vas de
l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica de suport, cos
exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà, amb sondes i termòstats, amb grup de seguretat sanitària, vàlvula de
seguretat amb purgador i equip de protecció catòdica, muntat vertical u horitzontalment i amb totes les connexions fetes

9 EJAAU020

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  DIPÒSIT ANTI-DSU I URBANITZACIÓOBRA 01
EDIFICI DE CONTROLCAPÍTOL 04
INSTAL�LACIONS DE VENTILACIÓTITOL 3 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Extractor helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció de fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a 400 V
de tensió, de 800 mm de diàmetre i 28700 m3/h de cabal màxim d'aire, col�locat

1 EEM34391

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Extractor helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció de fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a 400 V
de tensió, de 500 mm de diàmetre i 9700 m3/h de cabal màxim d'aire, col�locat

2 EEM34111

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  DIPÒSIT ANTI-DSU I URBANITZACIÓOBRA 01
URBANITZACIÓCAPÍTOL 05
MOBILIARI URBÀTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

1 FQ213112

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Interior parcel�la 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 17 llistons de 4x4 cm, amb respatller de
fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó

2 FQ115TN2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Banc G 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 Butaca G 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Llum antivandàlic amb difusor anticontaminant de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 80 W, simètric, amb
suport d'alumini, equip incorporat i acoblat al suport

3 FHNFU010

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Euro
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m Subministrament i col�locació de fusta tractada amb autoclau per delimitar la zona d'hort urbà escolar. Inclou tots els
accessoris i feines necessàries per a una correcta col�locació, totalment col�locat i acabat.

4 FQ219012

AMIDAMENT DIRECTE 64,000

u Subministrament i col�locació d'equip del Parc de Salut, de la casa Cityurban o similar, amb la base per empotrar molles.
Inclou els basaments, tots els accessoris i feines necessàries per a una correcta col�locació, totalment col�locat i acabat.

5 FQ001001

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Columna anunciadora d'ús mixt: Publicitària o institucional a la cúpula y de lliure comunicació en el seu cos central.
Columna anunciadora de uso mixto: Publicitaria o institucional en la cúpula y de libre comunicación en su cuerpo central.
Estructura interior en tubulars d'acer ensamblats mitjançant quadernes de planxa de 3mm de gruix. Tot el material
galvanitzat. Cúpula superior en policarbonat compacte transparent en cilindre i blanc opal en casquet esfèric.
Tapa prismàtica de tancament i base cilíndrica a joc en inox AISI 316 brillant o en acer galvanitzat i pintat en polièster en
color RAL. Equip d'il luminació fluorescent de 4x60w per connectar a xarxa pública d'enllumenat.
Instal lació: Mitjançant cargolat de la base espàrrecs M-20 prèviament embotits en dau de formigó.

6 FQ001002

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Aparcabicis de disposició recta sobre robustos pivots tubulars. Les bicicletes s'introdueixen amb progressiu ajustament
entre dos cèrcols d'acollida.
Materials:
Pivots en tub d'acer diam. 100 x 2 mm amb placa d'ancoratge de 10 mm de gruix.
Anelles d'estacionament en tub d'acer de diam. 20 x 1,5 mm, cargolats sobre barra estructural quadrada de 60 x 60 x 4
mm.
Acabat: Galvanitzat i pintura oxirón negre o gris.
Fixació: cargolats al paviment mitjançant tacs expansius M12x110.

7 FQ001003

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

PRESSUPOST  DIPÒSIT ANTI-DSU I URBANITZACIÓOBRA 01
URBANITZACIÓCAPÍTOL 05
JARDINERIATITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

1 FR3P2112

AMIDAMENT DIRECTE 879,020

u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un
nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat

2 FJSA1021

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Troneta de comptatge i connexió de de xarxa de reg, formada per troneta de 0,70x0,45x0,50m de mides interiors, amb
marc i tapa rectangular de xapa reforçada d'acer galvanitzat, amb la inscripció 'Xarxa de Reg', equipada amb una vàlvula
de comporta manual muntada entre brides, tipus Euro-20 o equivalent, de diàmetre nominal 80 mm, de 16 bar de PN, un
comptador diàmetre 40 mm multiraig tipus Companyia d'Aigües de VNiG, vàlvula antiretorn, tot inclòs totalment acabat i
en funcionament,  d'acord amb les indicacions de la Companyia d'Aigües i la D.O.

3 GJM4B3D5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro



Projecte de dipòsit anti-DSU de Vilanova i la Geltrú i urbanització de la superfície afectada

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:20/10/10 19Data:

m Tub de polietilè reticulat de 75 mm de diàmetre nominal exterior i 6,8 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO
15875-2, connectat a pressió i col�locat sota superfície.

4 EFB4JG51

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Xarxa de reg 107,000 107,000

TOTAL AMIDAMENT 107,000

u Difusor emergent model 1804 PC-SAM de la marca Rain-Bird, amb alçaria d'elevacio de 10,0 cm, d'un radi d'accio entre
0,60 i 5,5 m, de cercle complet o sectorial, amb connexio roscada femella de 1/2'', amb tobera incorporada a 90°, 180° i
360°, amb valvula-filtre antidrenatge, amb velocitat de gir regulable i memoria del sector. Inclou tots els elements
necessaris per la seva correcta instal.lació. 

5 GJMUU016

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

PRESSUPOST  DIPÒSIT ANTI-DSU I URBANITZACIÓOBRA 01
URBANITZACIÓCAPÍTOL 05
PAVIMENTACIÓTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm col�locat a truc de maceta amb morter, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients.

1 G9E1U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera carrer del Forn de Vidre 78,180 78,180

C#*D#*E#*F#2 Vorera Plaça Eduard Maristany 64,880 64,880

TOTAL AMIDAMENT 143,060

m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit
de morter de 3 cm i totes les feines adients

2 G9F1U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment plaça Eduard Maristany 196,770 196,770

TOTAL AMIDAMENT 196,770

m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col�locada

3 G974U012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Carrer del Forn de Vidre 42,720 42,720

C#*D#*E#*F#2 Plaça Eduard Maristany 35,160 35,160

TOTAL AMIDAMENT 77,880

t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses4 G9HA0010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment de mescla bituminosa carrer
del Forn de Vidre

1,379 1,379

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 1,379

m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a microaglomerat sobre ferm nou5 G9J1U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment de mescla bituminosa carrer
del Forn de Vidre

115,890 115,890

TOTAL AMIDAMENT 115,890

m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 70 kg/m2

6 G9H3U270

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment de mescla bituminosa carrer
del Forn de Vidre

115,890 115,890

TOTAL AMIDAMENT 115,890

t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses7 G9HA0020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment de mescla bituminosa carrer
del Forn de Vidre

0,406 0,406

TOTAL AMIDAMENT 0,406

t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum8 G9H1U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment de mescla bituminosa carrer
del Forn de Vidre

15,980 15,980

TOTAL AMIDAMENT 15,980

t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum9 G9H1U120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment de mescla bituminosa carrer
del Forn de Vidre

15,980 15,980

TOTAL AMIDAMENT 15,980

m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou10 G9J1U320

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment de mescla bituminosa carrer
del Forn de Vidre

115,890 115,890

TOTAL AMIDAMENT 115,890

m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

11 G9GA0004

AMIDAMENT DIRECTE 618,900

Euro
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m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 12 G921U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment de mescla bituminosa carrer
del Forn de Vidre

17,370 17,370

TOTAL AMIDAMENT 17,370

m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric13 G922U010

AMIDAMENT DIRECTE 578,000

m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes
les feines adients, totalment acabat

14 G981U006

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les
feines adients, totalment acabat

15 G981U026

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Euro



 

 

 

QUADRE DE PREUS Nº1 
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Pàg.:Data: 20/10/2010QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €30,52m21613224E Tancament d'obra de fàbrica per a revestir d'un full, de paret de 19 cm de gruix de bloc ceràmic
d'argila alleugerida de 300x190x190 mm, col�locat amb morter de ciment, amb armadura d'acer
prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica amb recobriment epoxi, col�locades cada
quatre junts horitzontals. C1+J1 segons DB-HS

P- 1

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €36,29m21613334E Tancament d'obra de fàbrica per a revestir d'un full, de paret de 24 cm de gruix de bloc ceràmic
d'argila alleugerida de 300x190x240 mm, col�locat amb morter de ciment, amb armadura d'acer
prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica amb recobriment epoxi, col�locades cada
quatre junts horitzontals. C2+J1 segons DB-HS

P- 2

(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €42,23m216183AF5 Tancament d'obra de fàbrica d'un full, de paret de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment
foradat llis de 400x200x200 mm, de morter ciment gris de dues cares vistes, col�locat amb morter
mixt 1:2:10, amb traves i brancals massissats amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una
proporció en volum 1:3:6, col�locat manualment i armat amb acer B500S en barres corrugades.
C1+J1 segons DB-HS

P- 3

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €3.816,00u2L001 Limnímetre de tipus ultrasònic per mesurar el nivell d'aigua en el dipòsit.P- 4
(TRES MIL VUIT-CENTS SETZE EUROS)

 €79,50u2L002 Boies de nivell per regulat l'alçada d'aigua a l'interior del dipòsit.P- 5
(SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €1.000,00u2L003 Sensor de gasP- 6
(MIL EUROS)

 €614,80u2L004 Mesurador explosímetreP- 7
(SIS-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €1.272,00u2L005 Sensors finals de carreraP- 8
(MIL DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS)

 €8.482,04u2N002 Cofret maniobra per bombes marca Flygt, amb software de programació, seccionadors i sistema
de comunicacó amb caseta de control.

P- 9

(VUIT MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

 €3.250,19u2N011 Bomba marca Flygt model N, instal�lació tipus P, codi FLYGT NP 3102.181 MT de 3.1Kw i 25 l/sP- 10
(TRES MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €28.227,80u2NTREM Tremuja bolcadora excèntrica per la neteja el dipòsit anti-DSU, totalment instal�lada d'acord amb
les indicacions descrites als plànols, totalment acabada i provada.

P- 11

(VINT-I-VUIT MIL DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €1.526,88u2W001 Càmera web model AXIS 213 PTZ amb les següents característiques tècniques: Lent auto iris,
auto focus i zoom. Mode infrarojos per a condicions nocturnes. Resolució fins 4CIF a 30 fps.
Motion JPEG i MPEG-4 simultanis. I / O per a gestió d'alarmes/esdeveniments. Àudio full duplex
G.711. Inclou kit de muntatge en sostre i escriptori i adaptador d'alimentació.

P- 12

(MIL CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €689,00u2Z001 Tauler de comandamentP- 13
(SIS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS)

 €1.329,05u2Z003 Ordinador: HP Pavilion Elite HPE-350es PC SobremesaP- 14
(MIL TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €312,55u2Z004 Monitor LCD model: Samsung XL2370HD Monitor LED 23´´P- 15
(TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €37,21m2E52211NN Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim,
col�locada amb morter de ciment 1:8 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 16

(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €24,66m2E5Z1EUJ0 Paredons de sostremort de totxana de 290x140x100 mm, col�locada amb morter de ciment 1:8,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid

P- 17

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

 €22,62m2E7614A06 Membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no
regenerat (butil), col�locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic

P- 18

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €15,30m2E7851510 Impermeabilització de juntes de dilatació amb cautxú líquid, amb una dotació 2,5 kg/m2 prèvia
imprimació

P- 19

(QUINZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €27,30m2E81132D4 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

P- 20

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €33,30m2E81134D4 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

P- 21

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €20,97m2E81136E1 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra, deixat de regle

P- 22

(VINT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €17,21m2E82163JV Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb rajola ceràmica fina de color
vermell de 28x14 cm, col�locat amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)

P- 23

(DISSET EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

 €12,83m2E8412321 Cel ras de plaques d'escaiola de cara vista, preu superior, de 60x60 cm sistema fix i cantells
encadellats i suspensió amb filferro galvanitzat

P- 24

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €49,59m2E86BU020 Folrat de paraments verticals amb plafóns de xapa d'alumini plegada, amb acabat anoditzat, de 2
mm de gruix, de fins a 60 cm d'amplada, col�locats amb fixacions mecàniques

P- 25

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €16,90m2E93615B0 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
de gruix 15 cm

P- 26

(SETZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €70,77m2E9B212HK Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense polir, de preu alt, de 40 mm de gruix i
de 1251 a 2500 cm2, col�locades a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

P- 27

(SETANTA EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €23,96m2E9C12312 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu superior, col�locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de
gruix, per a ús interior intens

P- 28

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €21,62mE9VZ19AK Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col�locada i arrebossada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 29

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €294,80m2EARSA11B Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat lacat, de 2 a 2,4 m d'amplària, amb
funcionament manual, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

P- 30

(DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €519,98uEASA31BB Porta tallafocs de fusta, EI2-C 90, una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x205 cm, preu alt amb
tanca antipànic, col�locada

P- 31

(CINC-CENTS DINOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
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 €62,46mEB14U020 Passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 43 mm amb platines de connexió a
parament, fixat mecànicament

P- 32

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €1.133,83uEEM34111 Extractor helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció de fums en cas d'incendi (400°
C-2 h), trifàsic per a 400 V de tensió, de 500 mm de diàmetre i 9700 m3/h de cabal màxim d'aire,
col�locat

P- 33

(MIL  CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €1.888,64uEEM34391 Extractor helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció de fums en cas d'incendi (400°
C-2 h), trifàsic per a 400 V de tensió, de 800 mm de diàmetre i 28700 m3/h de cabal màxim d'aire,
col�locat

P- 34

(MIL VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €15,55uEEU11113 Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

P- 35

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €27,70mEF117223 Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/4, segons la norma DIN EN ISO 2440
ST-35, soldat, amb grau de dificultat alt i col�locat superficialment

P- 36

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €29,70mEF218212 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2, segons la norma DIN EN ISO
2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col�locat superficialment

P- 37

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €7,46mEF5273B1 Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil�laritat, amb grau de dificultat baix i col�locat superficialment

P- 38

(SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €7,62mEF5282B1 Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, de 0,8 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil�laritat, amb grau de dificultat baix i col�locat superficialment

P- 39

(SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €15,27mEFB19455 Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col�locat al fons de la rasa

P- 40

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €9,57mEFB29455 Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col�locat al fons de la rasa

P- 41

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €22,71mEFB4JG51 Tub de polietilè reticulat de 75 mm de diàmetre nominal exterior i 6,8 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col�locat sota superfície.

P- 42

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

 €242,94uEG11UB40 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, del tipus BUC, de 400 A,
segons esquema UNESA número 9, inclosa base portafusibles tripolar NHC T-2 (sense els
fusibles) i neutre amobible, connexió mitjançant cargols inoxidables M10, grau de protecció IP41
IK09

P- 43

(DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €43,78uEG153B22 Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 150x150 mm, amb grau de protecció estanca,
muntada superficialment

P- 44

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €733,63uEG1AU005 Armari metàl�lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de capçalera i
250 moduls mes, totalment equipat, muntat

P- 45

(SET-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
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 €51,39mEG3FU010 Carril d'alimentació elèctrica constituït per una banda de PVC prefabricada, amb tres conductors
per a una intensitat màxima de 20 A alimentats a 230 V, col�locat en perfil d´alumini, amb un grau
de protecció del conjunt d'IP 415, instal�lat al sostre amb caixes de connexións, bases d´endoll
mobils, inclosa part porporcional de caixa de connexió, d´elements de sujecció, colzes, peçes
d´unió i tapes de principi i de final de carril

P- 46

(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €85,60uEG415GKB Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 47

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €119,10uEG415GKJ Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 48

(CENT DINOU EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €173,45uEG42419D Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,01 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

P- 49

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €265,47uEG424C9M Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, 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

P- 50

(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €58,15uEG43H152 Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 400 A, amb base de grandària 3, muntat
superficialment amb cargols

P- 51

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €34,68uEG47354B Interruptor manual de 20 A, tripolar més neutre, de comandament, fixat a pressióP- 52
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €34,34uEG47U010 Interruptor manual de 25 A, tetrapolar, de secciónament, amb indicador visual de l'estat de
connexió i fixat a pressió

P- 53

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €620,24uEG51UD01 Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2
o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484,
Ethernet), per a mesura directa, col�locat en CPM

P- 54

(SIS-CENTS VINT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €10,44uEG63D15R Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i
caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

P- 55

(DEU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €33.269,83uEGC1U710 Grup electrògen fixe de 300 kVA de potència i funcionament automàtic, trifàsic, de 400 V de
tensió, accionament amb motor Diesel refrigerat per aigua, amb silenciador per a una reducció de
soroll de 25 dB, amb quadre elèctric de control i amb quadre de commutació, muntat sobre
silentblocks i instal�lat

P- 56

(TRENTA-TRES MIL DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €77,95uEH112424 Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel�les d'alumini
acabat satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 2 de 18 W i diàmetre 26 mm amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma
rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F. i muntada
superficialment al sostre

P- 57

(SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
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 €76,40uEH2D1110 Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades GY 6,35, amb 1 làmpada halògena de
50 W com a màxim i 12 V de tensió d'alimentació, temperatura de color de 3000 K, dimensions
d'encastament de 130 mm de diàmetre i 115 mm de profunditat, amb reflector platejat intensiu,
grau de protecció IP 20 i col�locada encastada

P- 58

(SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €76,40uEH2D1120 Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades GY 6,35, amb 1 làmpada halògena de
150 W com a màxim i 12 V de tensió d'alimentació, temperatura de color de 3000 K, dimensions
d'encastament de 130 mm de diàmetre i 115 mm de profunditat, amb reflector platejat extensiu,
grau de protecció IP 66 i col�locada encastada

P- 59

(SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €93,51uEH2D4941 Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 d2, amb 1 làmpada fluorescent
vertical de 18 W i 230 V de tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i
un grau de rendiment de color Ra=82, dimensions d'encastament de 193 mm de diàmetre i 252
mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20, equip magnètic i col�locada
encastada

P- 60

(NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

 €369,45uEH6BL841 Llumenera d'emergència antideflagrant amb difusor cilíndric de vidre borosilicat i envoltant de fosa
d'alumini sobre base d'ABS, amb una làmpada fluorescent de 8 W de potència i una làmpada de
senyalització incandescent, flux aproximat de 250 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una
superfície aproximada de 50 m2, amb grau de protecció IP 65, de classe II de protecció contra
xocs elèctrics, col�locat superficialment, tipus Antideflagrante N6 de Daisalux o equivalent

P- 61

(TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €612,56uEH6C4Q51 Projector d'emergència amb 4 focus orientables, amb 4 làmpades d'incandescència PAR 36 de 25
W de potència cadascuna, flux aproximat de 850 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una
superfície aproximada de 170 m2, amb un grau de protecció IP 423, col�locat superficialment, tipus
Zenit model Z-4257G de Daisalux o equivalent

P- 62

(SIS-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €36,99uEH6DGF13 Balisa d'emergècia circular amb difusor semiocult de policarbonat i cos de zamak, amb làmpada
d'incandescència d'un flux aproximat de 5 lumens i 1 hora d'autonomia, 2 làmpades de
senyalització tipus LED de color vermell de 230 V a.c. de tensió d'alimentació, amb un grau de
protecció IP 425, col�locat encastat en paraments verticals, tipus Sherpa/A-RC de Daisalux o
equivalent

P- 63

(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €79,78uEJ12B71P Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 700x700 mm, de color blanc, preu alt, col�locat
sobre el paviment

P- 64

(SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €52,22uEJ13B212 Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt,
col�locat amb suports murals

P- 65

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €155,18uEJ14B11P Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt,
col�locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

P- 66

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €125,60uEJ18D212 Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, de color blanc i fins
a 50 cm d'amplària, preu alt, col�locada amb suports murals

P- 67

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €41,78uEJ229126 Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal�lació encastada, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´

P- 68

(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €90,81uEJ28112G Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb broc
giratori de tub, amb dues entrades de maniguets

P- 69

(NORANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)



Projecte de dipòsit anti-DSU de Vilanova i la Geltrú i urbanització de la superfície afectada

Pàg.:Data: 20/10/2010QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 6

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25,97uEJ3227DG Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal de PVC

P- 70

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €15,91uEJ331151 Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4, roscat a
un sifó de llautó cromat

P- 71

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €7,74uEJ3817D7 Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

P- 72

(SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €20,73uEJ42U015 Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm de diàmetre, capacitat 1 l i
accionat per polsador, col�locat amb fixacions mecàniques

P- 73

(VINT EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €38,97uEJ43U010 Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de
diàmetre, col�locat amb fixacions mecàniques

P- 74

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €31,10uEJ4ZU125 Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de tub de 18 mm, de 75 mm de fondària i 600 mm de
llargària, col�locat amb fixacions mecàniques

P- 75

(TRENTA-UN EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €906,52uEJAAU020 Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 100 l de capacitat, de doble recipient concèntric,
amb vas de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del bescanviador d'acer ST-37, amb
resistència elèctrica de suport, cos exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà, amb sondes i
termòstats, amb grup de seguretat sanitària, vàlvula de seguretat amb purgador i equip de
protecció catòdica, muntat vertical u horitzontalment i amb totes les connexions fetes

P- 76

(NOU-CENTS SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €582,32uEJM1A405 Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus REED, per a aigua freda fins a 40°C, amb una
relació impulsos/litre d'1:10, cos de llautó i esfera seca, amb unións roscades d'1'' de diàmetre
nominal, connectat a una bateria o a un ramal

P- 77

(CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €14,31uEK25U010 Manòmetre per a una pressio màxima de 4 kg/cm2, d´esfera de 50 mm, rosca de connexió d'1/4'',
instal�lat

P- 78

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €148,76uEK611190 Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de diàmetre nominal, amb transició de tub de
polietilè PE 80 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-1, a tub d'acer de 2 ´´, amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de
poliuretà

P- 79

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €974,63uEM211218 Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i una sortida de 70 mm de
diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

P- 80

(NOU-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €87,32uEM31261K Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment

P- 81

(VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €170,59uEM31351K Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari
muntat superficialment

P- 82

(CENT SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €284,26uEN12D4F0 Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa

P- 83

(DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €40,13uEP52U001 Telèfon analògic de sobretaula, homologat, amb so regulable, capacitat per a funcionament en
centraleta, retrucada i connector tipus RJ11 de 6 contactes, col�locat

P- 84

(QUARANTA EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
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 €33,67uF21DQG02 Demolició embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

P- 85

(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €141,79uFHNFU010 Llum antivandàlic amb difusor anticontaminant de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 80
W, simètric, amb suport d'alumini, equip incorporat i acoblat al suport

P- 86

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €250,95uFHQ23L61 Projector per a exteriors amb làmpades de vapor de mercuri amb reflector de distribució
semiextensiva, amb làmpada de 400 W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip
i acoblat a columna

P- 87

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €162,24uFJSA1021 Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador,
preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells
de control, als elements gobernats, programat i comprovat

P- 88

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €980,00uFQ001001 Subministrament i col�locació d'equip del Parc de Salut, de la casa Cityurban o similar, amb la
base per empotrar molles. Inclou els basaments, tots els accessoris i feines necessàries per a una
correcta col�locació, totalment col�locat i acabat.

P- 89

(NOU-CENTS VUITANTA EUROS)

 €335,00uFQ001002 Columna anunciadora d'ús mixt: Publicitària o institucional a la cúpula y de lliure comunicació en el
seu cos central.
Columna anunciadora de uso mixto: Publicitaria o institucional en la cúpula y de libre
comunicación en su cuerpo central.
Estructura interior en tubulars d'acer ensamblats mitjançant quadernes de planxa de 3mm de
gruix. Tot el material galvanitzat. Cúpula superior en policarbonat compacte transparent en cilindre
i blanc opal en casquet esfèric.
Tapa prismàtica de tancament i base cilíndrica a joc en inox AISI 316 brillant o en acer galvanitzat i
pintat en polièster en color RAL. Equip d'il luminació fluorescent de 4x60w per connectar a xarxa
pública d'enllumenat.
Instal lació: Mitjançant cargolat de la base espàrrecs M-20 prèviament embotits en dau de formigó.

P- 90

(TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS)

 €256,00uFQ001003 Aparcabicis de disposició recta sobre robustos pivots tubulars. Les bicicletes s'introdueixen amb
progressiu ajustament entre dos cèrcols d'acollida.
Materials:
Pivots en tub d'acer diam. 100 x 2 mm amb placa d'ancoratge de 10 mm de gruix.
Anelles d'estacionament en tub d'acer de diam. 20 x 1,5 mm, cargolats sobre barra estructural
quadrada de 60 x 60 x 4 mm.
Acabat: Galvanitzat i pintura oxirón negre o gris.
Fixació: cargolats al paviment mitjançant tacs expansius M12x110.

P- 91

(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS)

 €203,04uFQ115TN2 Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 17 llistons de 4x4
cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb
daus de formigó

P- 92

(DOS-CENTS TRES EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

 €114,06uFQ213112 Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base
perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

P- 93

(CENT CATORZE EUROS AMB SIS CENTIMS)

 €50,80mFQ219012 Subministrament i col�locació de fusta tractada amb autoclau per delimitar la zona d'hort urbà
escolar. Inclou tots els accessoris i feines necessàries per a una correcta col�locació, totalment
col�locat i acabat.

P- 94

(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €69,82m3FR3P2112 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals

P- 95

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
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 €845,70uG145001 Passamur inclòs estanquitat muntatge i col�locacióP- 96
(VUIT-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €52,20m3G214U020 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

P- 97

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €4,70mG219U010 Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la
base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 98

(QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €4,75m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 99

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €3,80mG219U105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20
cm

P- 100

(TRES EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €0,78m2G219U200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície

P- 101

(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €36,44uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol
tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

P- 102

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €13,91mG21DU010 Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, sense recobriment de
formigó, inclosa solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 103

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €61,85uG21H0002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col�locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 104

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €44,70uG21R0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 105

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €3,00m3G221U112 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca,
amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 106

(TRES EUROS)

 €1,36m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 107

(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €0,23m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 108

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €9,29m2G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm
de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

P- 109

(NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
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 €195,13m3G45E001 Formació d'escala de formigó HA-25/P/20 /IIa N/mm2, amb tamany màxim de l'àrid de 20 mm.,
Elaborat en obra, en lloses inclinades, vibrat i col.locat segons EHE, encofrat i desencofrat, neteja
de paraments v istos, totalment acabat .

P- 110

(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €291,71m2G45E002 Formació de mènsulaP- 111
(DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

 €101,44m3G450U060 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 112
(CENT UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €86,43m2G450UT35 Forjat compost de llosa alveolar de formigó pretensat, de 20cm de cantell i 1.2 m d'ample, capa de
compressió de formigó HA-25/P/20/IIa, amb tamany màxim de l'àrid de 20mm, elaborat en central,
amb pp/ de cèrcols i armadura de repartiment (2.6Kg/m2), totalment acabada

P- 113

(VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €1,04kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col�locatP- 114
(UN EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

 €36,48m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 115
(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €11,64m3G4DEU010 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la baseP- 116
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €2,57m2G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

P- 117

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €12,76mG7J1U003 Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 240 mm d'amplària, inclòs part
proporcional de creuaments, angles, unions i perdues per retalls, col�locat a l'interior

P- 118

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €16,27mG7J1U015 Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima plana, de 250 mm d'amplària, inclòs part
proporcional de creuaments, angles, unions i perdues per retalls, col�locat a l'interior

P- 119

(SETZE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €20,99m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 120
(VINT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €17,57m3G922U010 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòricP- 121
(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €13,32mG974U012 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la
vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col�locada

P- 122

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €159,43mG981U006 Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

P- 123

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €289,80uG981U026 Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares
vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

P- 124

(DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €29,31m2G9E1U020 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm col�locat a truc de maceta amb morter, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients.

P- 125

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
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 €49,63m2G9F1U010 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons
plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

P- 126

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €100,30m3G9GA0004 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les
feines adients

P- 127

(CENT EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €33,48tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

P- 128

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €33,43tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

P- 129

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €2,84m2G9H3U270 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 70 kg/m2

P- 130

(DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

 €397,68tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 131
(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €605,80tG9HA0020 Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminosesP- 132
(SIS-CENTS CINC EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €0,44m2G9J1U030 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a microaglomerat sobre ferm nouP- 133
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €0,39m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nouP- 134
(ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €9,67uGDDZU100 Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col�locat, segons plànolsP- 135
(NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €948,00uGJM4B3D5 Troneta de comptatge i connexió de de xarxa de reg, formada per troneta de 0,70x0,45x0,50m de
mides interiors, amb marc i tapa rectangular de xapa reforçada d'acer galvanitzat, amb la inscripció
'Xarxa de Reg', equipada amb una vàlvula de comporta manual muntada entre brides, tipus
Euro-20 o equivalent, de diàmetre nominal 80 mm, de 16 bar de PN, un comptador diàmetre 40
mm multiraig tipus Companyia d'Aigües de VNiG, vàlvula antiretorn, tot inclòs totalment acabat i en
funcionament,  d'acord amb les indicacions de la Companyia d'Aigües i la D.O.

P- 136

(NOU-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS)

 €26,70uGJMUU016 Difusor emergent model 1804 PC-SAM de la marca Rain-Bird, amb alçaria d'elevacio de 10,0 cm,
d'un radi d'accio entre 0,60 i 5,5 m, de cercle complet o sectorial, amb connexio roscada femella
de 1/2'', amb tobera incorporada a 90°, 180° i 360°, amb valvula-filtre antidrenatge, amb velocitat
de gir regulable i memoria del sector. Inclou tots els elements necessaris per la seva correcta
instal.lació. 

P- 137

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €149,97uGR5N003 Transplantament d'arbrat de 2ª categoria inclós transport i nova plantació a viverP- 138
(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €26,10uGR5N005 Manteniment d'arbrat transplantable durant 1 anyP- 139
(VINT-I-SIS EUROS AMB DEU CENTIMS)
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m21613224E Tancament d'obra de fàbrica per a revestir d'un full, de paret de 19 cm de
gruix de bloc ceràmic d'argila alleugerida de 300x190x190 mm, col�locat amb
morter de ciment, amb armadura d'acer prefabricada en gelosia per a parets
d'obra de fàbrica amb recobriment epoxi, col�locades cada quatre junts
horitzontals. C1+J1 segons DB-HS

P- 1  €30,52

Altres conceptes 30,52 €

m21613334E Tancament d'obra de fàbrica per a revestir d'un full, de paret de 24 cm de
gruix de bloc ceràmic d'argila alleugerida de 300x190x240 mm, col�locat amb
morter de ciment, amb armadura d'acer prefabricada en gelosia per a parets
d'obra de fàbrica amb recobriment epoxi, col�locades cada quatre junts
horitzontals. C2+J1 segons DB-HS

P- 2  €36,29

Altres conceptes 36,29 €

m216183AF5 Tancament d'obra de fàbrica d'un full, de paret de 20 cm de gruix, de bloc de
morter de ciment foradat llis de 400x200x200 mm, de morter ciment gris de
dues cares vistes, col�locat amb morter mixt 1:2:10, amb traves i brancals
massissats amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció en
volum 1:3:6, col�locat manualment i armat amb acer B500S en barres
corrugades. C1+J1 segons DB-HS

P- 3  €42,23

Altres conceptes 42,23 €

u2L001 Limnímetre de tipus ultrasònic per mesurar el nivell d'aigua en el dipòsit.P- 4  €3.816,00

Sense descomposició 3.816,00 €

u2L002 Boies de nivell per regulat l'alçada d'aigua a l'interior del dipòsit.P- 5  €79,50

Sense descomposició 79,50 €

u2L003 Sensor de gasP- 6  €1.000,00

Sense descomposició 1.000,00 €

u2L004 Mesurador explosímetreP- 7  €614,80

Sense descomposició 614,80 €

u2L005 Sensors finals de carreraP- 8  €1.272,00

Sense descomposició 1.272,00 €

u2N002 Cofret maniobra per bombes marca Flygt, amb software de programació,
seccionadors i sistema de comunicacó amb caseta de control.

P- 9  €8.482,04

Altres conceptes 8.482,04 €

u2N011 Bomba marca Flygt model N, instal�lació tipus P, codi FLYGT NP 3102.181
MT de 3.1Kw i 25 l/s

P- 10  €3.250,19
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2N001 Equip de Bombament format per: BOMBA SUBMERGIBLE FLYGT model
NP 3102.181 MT
Nombre de Corba: 53-461 / Diàmetre impulsor = 192 mm
Tipus d'impulsor: N - autonetejador
Sortida de voluta DN 100
Preparada per vàlvula de neteja 4901
Tipus d'instal lació: P = Extraïble per guies 2x2 ´´
Amb motor de 3.1 kW / 400 VD 3-fas. 50Hz 1395rpm.
Refrigeració mitjançant aletes dissipadores de calor
Màx. Temperatura del líquid: 40 º C
Protecció tèrmica mitjançant 3x sondes tèrmiques.
Protecció de motor: IP 68
Tipus d'operació: S1 (24 hores / dia)
Aïllament classe H (180 º C)
Material de la carcassa: Hospital F º GG 25
Material de l'impulsor: GG 25 vores endurits
Material dels anells històrics: NBR
Estanquitat mitjançant: 2 juntes mecàniques
Interior / Superior: WCCr - Ceràmica
Exterior / Inferior: WCCr - WCCr
autolubricades per càrter d'oli que les faculta per poder treballar en sec.
Amb ranura helicoïdal (SPIN OUT) al voltant de les juntes mecàniques per a
neteja de petites partícules abrasives per exemple sorres. La bomba
aquesta pintada segons estàndard Flygt
M0700.00.0004 (Mètode) Color: Gris (NCS 5804-B07G)
S'inclouen 10 m. de cable elèctric
SUBCAB 4G2, 5 +2 X1, 5MM2 per arranc directe.

 €3.003,06000

Altres conceptes 247,13 €

u2NTREM Tremuja bolcadora excèntrica per la neteja el dipòsit anti-DSU, totalment
instal�lada d'acord amb les indicacions descrites als plànols, totalment
acabada i provada.

P- 11  €28.227,80

Sense descomposició 28.227,80 €

u2W001 Càmera web model AXIS 213 PTZ amb les següents característiques
tècniques: Lent auto iris, auto focus i zoom. Mode infrarojos per a condicions
nocturnes. Resolució fins 4CIF a 30 fps. Motion JPEG i MPEG-4 simultanis. I
/ O per a gestió d'alarmes/esdeveniments. Àudio full duplex G.711. Inclou kit
de muntatge en sostre i escriptori i adaptador d'alimentació.

P- 12  €1.526,88

Sense descomposició 1.526,88 €

u2Z001 Tauler de comandamentP- 13  €689,00

Sense descomposició 689,00 €

u2Z003 Ordinador: HP Pavilion Elite HPE-350es PC SobremesaP- 14  €1.329,05

Sense descomposició 1.329,05 €

u2Z004 Monitor LCD model: Samsung XL2370HD Monitor LED 23´´P- 15  €312,55

Sense descomposició 312,55 €

m2E52211NN Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de color vermell, de 30
peces/m2, com a màxim, col�locada amb morter de ciment 1:8 elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

P- 16  €37,21

B52211N0 Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica de color vermell, de 30
peces/m2, com a màxim

 €13,54500

Altres conceptes 23,67 €

m2E5Z1EUJ0 Paredons de sostremort de totxana de 290x140x100 mm, col�locada amb
morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb mestra
superior de pasta de ciment ràpid

P- 17  €24,66

B05B1001 Ciment ràpid CNR4 en sacs  €0,15015
B0FA12A0 Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN

771-1
 €3,99105
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Altres conceptes 20,52 €

m2E7614A06 Membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de
cautxú sintètic no regenerat (butil), col�locada adherida amb adhesiu de
cautxú sintètic

P- 18  €22,62

B0911000 Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic  €3,38250
B7611B00 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,3 kg/m2  €11,17600

Altres conceptes 8,06 €

m2E7851510 Impermeabilització de juntes de dilatació amb cautxú líquid, amb una dotació
2,5 kg/m2 prèvia imprimació

P- 19  €15,30

B7521000 Cautxú líquid per a impermeabilitzacions  €9,65000
B75Z1100 Imprimació prèvia per a impermeabilitzacions de cautxú líquid  €0,13700

Altres conceptes 5,51 €

m2E81132D4 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, remolinat i lliscat amb
ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

P- 20  €27,30

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

 €0,30221

Altres conceptes 27,00 €

m2E81134D4 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, remolinat i lliscat amb
ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

P- 21  €33,30

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

 €0,30221

Altres conceptes 33,00 €

m2E81136E1 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, deixat de regle

P- 22  €20,97

Altres conceptes 20,97 €

m2E82163JV Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb rajola
ceràmica fina de color vermell de 28x14 cm, col�locat amb morter adhesiu C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

P- 23  €17,21

B05A2203 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN
13888, de color

 €0,37740

B0711020 Morter adhesiu tipus C2 segons norma UNE-EN 12004  €3,14874
B0FG3JA3 Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de

28x14x1 cm, de color vermell
 €3,46060

Altres conceptes 10,22 €

m2E8412321 Cel ras de plaques d'escaiola de cara vista, preu superior, de 60x60 cm
sistema fix i cantells encadellats i suspensió amb filferro galvanitzat

P- 24  €12,83

B0A12000 Filferro acer galvanitzat  €0,44000
B8412320 Placa d'escaiola de cara vista, preu superior, de 60x60 cm amb cantells

encadellats, per a cel ras fix
 €4,93500

Altres conceptes 7,46 €

m2E86BU020 Folrat de paraments verticals amb plafóns de xapa d'alumini plegada, amb
acabat anoditzat, de 2 mm de gruix, de fins a 60 cm d'amplada, col�locats
amb fixacions mecàniques

P- 25  €49,59

B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis  €0,90000
B0CJUU20 Plafons de xapa alumini plegada, amb acabat anoditzat, de 2 mm de gruix, i

amplada fins a 60 cm
 €40,44000

Altres conceptes 8,25 €

m2E93615B0 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, de gruix 15 cm

P- 26  €16,90
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B064300C 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

 €9,26382

Altres conceptes 7,64 €

m2E9B212HK Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense polir, de preu
alt, de 40 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col�locades a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 27  €70,77

B0G11C04 Pedra gres serrada i sense polir preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva
a les quatre vores

 €47,63850

Altres conceptes 23,13 €

m2E9C12312 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu superior, col�locat a
truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens

P- 28  €23,96

B0312400 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm  €0,66451
B9C12312 Terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu superior, per a ús interior intens  €10,43120
B9CZ2000 Beurada de color  €1,26795

Altres conceptes 11,60 €

mE9VZ19AK Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col�locada i
arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

P- 29  €21,62

B0FA12A0 Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1

 €2,10004

Altres conceptes 19,52 €

m2EARSA11B Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat lacat, de 2 a 2,4
m d'amplària, amb funcionament manual, amb guies i pany, ancorada amb
morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 30  €294,80

BARSA11B Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat lacat, de 2 a
2,4 m d'amplària, amb funcionament manual, amb guies i pany

 €248,10000

Altres conceptes 46,70 €

uEASA31BB Porta tallafocs de fusta, EI2-C 90, una fulla batent, per a un buit d'obra de
80x205 cm, preu alt amb tanca antipànic, col�locada

P- 31  €519,98

BASA31BB Porta tallafocs de fusta,EI2-C 90 una fulla batent per a un buit d'obra de
80x205 cm, preu alt amb tanca antipànic

 €489,63000

Altres conceptes 30,35 €

mEB14U020 Passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 43 mm amb platines
de connexió a parament, fixat mecànicament

P- 32  €62,46

BB14U020 Passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 43 mm amb platines
de connexió a parament, incloses les fixacions mecàniques

 €38,36000

Altres conceptes 24,10 €

uEEM34111 Extractor helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció de fums en
cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a 400 V de tensió, de 500 mm de
diàmetre i 9700 m3/h de cabal màxim d'aire, col�locat

P- 33  €1.133,83

BEM34110 Extractor helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció de fums en
cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a 400 V de tensió, de 500 mm de
diàmetre i 9700 m3/h de cabal màxim d'aire

 €995,40000

Altres conceptes 138,43 €

uEEM34391 Extractor helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció de fums en
cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a 400 V de tensió, de 800 mm de
diàmetre i 28700 m3/h de cabal màxim d'aire, col�locat

P- 34  €1.888,64

BEM34390 Extractor helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció de fums en
cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a 400 V de tensió, de 800 mm de
diàmetre i 28700 m3/h de cabal màxim d'aire

 €1.672,04000

Altres conceptes 216,60 €
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uEEU11113 Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula
d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

P- 35  €15,55

BEU11113 Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula
d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre

 €6,53000

Altres conceptes 9,02 €

mEF117223 Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/4, segons la
norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat alt i col�locat
superficialment

P- 36  €27,70

B0A71G00 Abraçadora metàl�lica, de 42 mm de diàmetre interior  €0,19800
BF117200 Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 1´´1/4, segons la norma DIN

EN ISO 2440 ST-35
 €5,27340

BFW11720 Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 1´´1/4, per a
soldar

 €0,76950

BFY11720 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense
soldadura, de diàmetre 1´´1/4, soldat

 €1,12500

Altres conceptes 20,33 €

mEF218212 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2, segons la
norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col�locat
superficialment

P- 37  €29,70

B0A71H00 Abraçadora metàl�lica, de 47 mm de diàmetre interior  €0,17700
BF218200 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 1´´1/2, segons la norma

DIN EN ISO 2440 ST-35
 €8,34360

BFW21810 Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 1´´1/2,
per a roscar

 €3,49200

BFY21810 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat
sense soldadura, de diàmetre 1´´1/2, roscat

 €1,06000

Altres conceptes 16,63 €

mEF5273B1 Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil�laritat, amb grau de
dificultat baix i col�locat superficialment

P- 38  €7,46

B0A75600 Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior  €0,10000
BF527300 Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal i de gruix 1

mm, segons la norma UNE-EN 1057
 €2,49900

BFW527B0 Accessori per a tubs de coure semidur, de 16 mm de diàmetre exterior, per a
soldar per capil�laritat

 €0,16200

BFY527B0 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de
16 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil�laritat

 €0,11500

Altres conceptes 4,58 €

mEF5282B1 Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, de 0,8 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil�laritat, amb grau de
dificultat baix i col�locat superficialment

P- 39  €7,62

B0A75700 Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior  €0,10000
BF528200 Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 0,8

mm, segons la norma UNE-EN 1057
 €2,20320

BFW528B0 Accessori per a tubs de coure semidur, de 18 mm de diàmetre exterior, per a
soldar per capil.laritat

 €0,18150

BFY528B0 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de
18 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

 €0,12500

Altres conceptes 5,01 €

mEFB19455 Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col�locat al fons
de la rasa

P- 40  €15,27

BFB19400 Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €1,77480

BFWB1905 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic , per a connectar a pressió

 €3,38700
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BFYB1905 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

 €0,09000

Altres conceptes 10,02 €

mEFB29455 Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col�locat
al fons de la rasa

P- 41  €9,57

BFB29400 Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €2,14200

BFWB2905 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic , per a connectar a pressió

 €2,48100

BFYB2905 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

 €0,27000

Altres conceptes 4,68 €

mEFB4JG51 Tub de polietilè reticulat de 75 mm de diàmetre nominal exterior i 6,8 mm de
gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i
col�locat sota superfície.

P- 42  €22,71

B0A72L00 Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior  €1,58600
BFB4JG51 Tub de polietilè reticulat de 75 mm de diàmetre nominal exterior i 6,8 mm de

gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2
 €10,15920

BFWB5A05 Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 75 mm de diàmetre nominal
exterior, metàl�lic , per a connectar a pressió

 €6,61800

BFYB5A05 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de
75 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

 €0,52000

Altres conceptes 3,83 €

uEG11UB40 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, del tipus
BUC, de 400 A, segons esquema UNESA número 9, inclosa base
portafusibles tripolar NHC T-2 (sense els fusibles) i neutre amobible,
connexió mitjançant cargols inoxidables M10, grau de protecció IP41 IK09

P- 43  €242,94

BG11UB40 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, del tipus
BUC, de 400 A, segons esquema UNESA número 9, inclosa base
portafusibles tripolar NHC T-2 (sense els fusibles) i neutre amobible,
connexió mitjançant cargols inoxidables M10, grau de protecció IP41 IK09

 €168,27000

BGW11000 Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció  €10,33000
Altres conceptes 64,34 €

uEG153B22 Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 150x150 mm, amb grau de
protecció estanca, muntada superficialment

P- 44  €43,78

BG153B22 Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 150x150 mm, amb grau
de protecció estanca i per a muntar superficialment

 €27,13000

BGW15000 Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada  €0,28000
Altres conceptes 16,37 €

uEG1AU005 Armari metàl�lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a
aparells de capçalera i 250 moduls mes, totalment equipat, muntat

P- 45  €733,63

BG1AU005 Armari metàl�lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a
aparells de capçalera i 250 mòduls mes

 €520,19000

BGW1A000 Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl�lics  €43,40000
Altres conceptes 170,04 €

mEG3FU010 Carril d'alimentació elèctrica constituït per una banda de PVC prefabricada,
amb tres conductors per a una intensitat màxima de 20 A alimentats a 230 V,
col�locat en perfil d´alumini, amb un grau de protecció del conjunt d'IP 415,
instal�lat al sostre amb caixes de connexións, bases d´endoll mobils, inclosa
part porporcional de caixa de connexió, d´elements de sujecció, colzes,
peçes d´unió i tapes de principi i de final de carril

P- 46  €51,39

BG3FU010 Carril d'alimentació elèctrica constituït per banda de PVC prefabricada, amb
tres conductors per a 20 A d'intensitat màxima a 230 V, col�locat en perfil
d'alumini, amb tapa d'alumini amb grau de protecció IP 415

 €18,86000

BG63U010 Endoll per a carril electrificat, tipus Schuko o equivalent  €11,40000
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BGW3UF15 Part proporcional caixa de connexió de carril electrificat a línia elèctrica  €2,53000
BGW3UF25 Part proporcional de peça de suspensió de carril electrificat amb element

rígid, peça d'unió, tapes final i principi de carril, i element fixació carril
 €3,49000

Altres conceptes 15,11 €

uEG415GKB Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898
i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 47  €85,60

BG415GKB Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898
i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €72,05000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €0,35000
Altres conceptes 13,20 €

uEG415GKJ Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898
i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P- 48  €119,10

BG415GKJ Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898
i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €101,68000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €0,35000
Altres conceptes 17,07 €

uEG42419D Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,01 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

P- 49  €173,45

BG42419D Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de 0,01 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

 €153,02000

BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials  €0,32000
Altres conceptes 20,11 €

uEG424C9M Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, 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

P- 50  €265,47

BG424C9M Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu,
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

 €238,38000

BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials  €0,32000
Altres conceptes 26,77 €

uEG43H152 Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 400 A, amb base de
grandària 3, muntat superficialment amb cargols

P- 51  €58,15

BG43H150 Tallacircuit unipolar amb fusible de ganiveta de 400 A amb base de
grandària 3

 €44,42000

BGW43000 Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta  €0,21000
BGY43000 Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta  €0,85000

Altres conceptes 12,67 €
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uEG47354B Interruptor manual de 20 A, tripolar més neutre, de comandament, fixat a
pressió

P- 52  €34,68

BG473540 Interruptor manual de 20 A, tripolar més neutre, de comandament  €27,13000
BGW47000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals  €0,38000

Altres conceptes 7,17 €

uEG47U010 Interruptor manual de 25 A, tetrapolar, de secciónament, amb indicador visual
de l'estat de connexió i fixat a pressió

P- 53  €34,34

BG47U010 Interruptor manual 25 A, tetrapolar (4P), de seccionament, amb indicador
visual de l'estat de connexió

 €26,81000

BGW47000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals  €0,38000
Altres conceptes 7,15 €

uEG51UD01 Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic
digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva,
comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura
directa, col�locat en CPM

P- 54  €620,24

BG51UD01 Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic
digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva,
comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura
directa

 €528,76000

BGW1N000 Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors  €19,72000
Altres conceptes 71,76 €

uEG63D15R Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,
muntada superficialment

P- 55  €10,44

BG63D15R Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà

 €2,67000

BGW63000 Part proporcional d'accessoris per a endolls  €0,30000
Altres conceptes 7,47 €

uEGC1U710 Grup electrògen fixe de 300 kVA de potència i funcionament automàtic,
trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor Diesel refrigerat per
aigua, amb silenciador per a una reducció de soroll de 25 dB, amb quadre
elèctric de control i amb quadre de commutació, muntat sobre silentblocks i
instal�lat

P- 56  €33.269,83

BGC1U710 Grup electrògen fixe de 200 kVA de potència i funcionament automàtic,
trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor Diesel refrigerat per
aigua, amb silenciador per a una reducció de soroll de 25 dB, amb quadre
elèctric de control i amb quadre de commutació, muntat sobre silentblocs

 €31.558,89000

Altres conceptes 1.710,94 €

uEH112424 Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de
lamel�les d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents
2 de 18 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000
K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís
de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F. i muntada
superficialment al sostre

P- 57  €77,95

BH112420 Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini
acabat lacat blanc i difusor de lamel�les d'alumini acabat setinat de color
blanc, nombre de tubs fluorescents 2 de 18 W i diàmetre 26 mm, de forma
rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207,
A.F.

 €59,53000

BHU81114 Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària, de 18 W
de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=85

 €5,78000

BHW11000 Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents,
muntats superficialment

 €0,48000

Altres conceptes 12,16 €



Projecte de dipòsit anti-DSU de Vilanova i la Geltr ú i urbanització de la superfície afectada

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.:Data: 20/10/2010 9

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

uEH2D1110 Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades GY 6,35, amb 1
làmpada halògena de 50 W com a màxim i 12 V de tensió d'alimentació,
temperatura de color de 3000 K, dimensions d'encastament de 130 mm de
diàmetre i 115 mm de profunditat, amb reflector platejat intensiu, grau de
protecció IP 20 i col�locada encastada

P- 58  €76,40

BH2D1110 Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb portalàmpades
GY 6,35, per a 1 làmpada halògena de 100 W com a màxim i de 12 V de
tensió d'alimentació, dimensions d'encastament de 130 mm de diàmetre i
115 mm de profunditat, amb reflector platejat intensiu i grau de protecció IP
20

 €58,28000

BHUA1112 Làmpada halògena amb casquet GY 6,35, de 50 W de potència màxima, 12
V de tensió d'alimentació i amb una temperatura de color de 3000 K

 €1,82000

Altres conceptes 16,30 €

uEH2D1120 Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades GY 6,35, amb 1
làmpada halògena de 150 W com a màxim i 12 V de tensió d'alimentació,
temperatura de color de 3000 K, dimensions d'encastament de 130 mm de
diàmetre i 115 mm de profunditat, amb reflector platejat extensiu, grau de
protecció IP 66 i col�locada encastada

P- 59  €76,40

BH2D1120 Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb portalàmpades
GY 6,35, per a 1 làmpada halògena de 150 W com a màxim i de 12 V de
tensió d'alimentació, dimensions d'encastament de 130 mm de diàmetre i
115 mm de profunditat, amb reflector platejat semi-extensiu i grau de
protecció IP 66

 €58,28000

BHUA1112 Làmpada halògena amb casquet GY 6,35, de 50 W de potència màxima, 12
V de tensió d'alimentació i amb una temperatura de color de 3000 K

 €1,82000

Altres conceptes 16,30 €

uEH2D4941 Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 d2, amb 1
làmpada fluorescent vertical de 18 W i 230 V de tensió d'alimentació amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color
Ra=82, dimensions d'encastament de 193 mm de diàmetre i 252 mm de
profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20, equip magnètic i
col�locada encastada

P- 60  €93,51

BH2D4941 Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb portalàmpades G
24 d2, per a 1 làmpada fluorescent vertical de 18 W i de 230 V de tensió
d'alimentació, dimensions d'encastament de 193 mm de diàmetre i 252 mm
de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i equip
magnètic

 €71,94000

BHU82223 Làmpada fluorescent amb casquet G24d-2, de 18 W de potència, 230 V de
tensió d'alimentació, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un
grau de rendiment de color Ra=82

 €4,45000

Altres conceptes 17,12 €

uEH6BL841 Llumenera d'emergència antideflagrant amb difusor cilíndric de vidre
borosilicat i envoltant de fosa d'alumini sobre base d'ABS, amb una làmpada
fluorescent de 8 W de potència i una làmpada de senyalització incandescent,
flux aproximat de 250 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una
superfície aproximada de 50 m2, amb grau de protecció IP 65, de classe II de
protecció contra xocs elèctrics, col�locat superficialment, tipus Antideflagrante
N6 de Daisalux o equivalent

P- 61  €369,45

BH6BL841 Llumenera d'emergència antideflagrant amb difusor cilíndric de vidre
borosilicat i envoltant de fosa d'alumini sobre base d'ABS, amb una làmpada
fluorescent de 8 W de potència i una làmpada de senyalització
incandescent, flux aproximat de 250 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a
cobrir una superfície aproximada de 50 m2, amb grau de protecció IP 65, de
classe II de protecció contra xocs elèctrics, per a col�locar superficialment,
tipus Antideflagrante N6 de Daisalux o equivalent

 €342,93000

BHW61000 Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització  €0,48000
Altres conceptes 26,04 €
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uEH6C4Q51 Projector d'emergència amb 4 focus orientables, amb 4 làmpades
d'incandescència PAR 36 de 25 W de potència cadascuna, flux aproximat de
850 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de
170 m2, amb un grau de protecció IP 423, col�locat superficialment, tipus
Zenit model Z-4257G de Daisalux o equivalent

P- 62  €612,56

BH6C4Q51 Projector d'emergència amb 4 focus orientables, amb 4 làmpades
d'incandescència PAR 36 de 25 W de potència cadascuna, flux aproximat
de 850 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada
de 170 m2, amb un grau de protecció IP 423, per a col�locar superficialment,
tipus Zenit model Z-4257G de Daisalux o equivalent

 €577,06000

Altres conceptes 35,50 €

uEH6DGF13 Balisa d'emergècia circular amb difusor semiocult de policarbonat i cos de
zamak, amb làmpada d'incandescència d'un flux aproximat de 5 lumens i 1
hora d'autonomia, 2 làmpades de senyalització tipus LED de color vermell de
230 V a.c. de tensió d'alimentació, amb un grau de protecció IP 425, col�locat
encastat en paraments verticals, tipus Sherpa/A-RC de Daisalux o equivalent

P- 63  €36,99

BH6DGF13 Balisa d'emergècia circular amb difusor semiocult de policarbonat i cos de
zamak, amb làmpada d'incandescència d'un flux aproximat de 5 lumens i 1
hora d'autonomia, 2 làmpades de senyalització tipus LED de color vermell
de 230 V a.c. de tensió d'alimentació, amb un grau de protecció IP 425, per
a encastar en paraments verticals, tipus Sherpa/A-RC de Daisalux o
equivalent

 €22,08000

BHW61000 Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització  €0,48000
Altres conceptes 14,43 €

uEJ12B71P Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 700x700 mm, de color
blanc, preu alt, col�locat sobre el paviment

P- 64  €79,78

BJ12B71P Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 700x700 mm, de color
blanc, preu alt

 €60,23000

Altres conceptes 19,55 €

uEJ13B212 Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color
blanc, preu alt, col�locat amb suports murals

P- 65  €52,22

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0,36375

BJ13B212 Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color
blanc, preu alt, amb elements de fixació i suport mural

 €38,33000

Altres conceptes 13,53 €

uEJ14B11P Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color
blanc, preu alt, col�locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

P- 66  €155,18

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0,17460

BJ14B11P Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de
color blanc, preu alt, amb els elements de fixació i per a col�locar sobre el
paviment

 €120,02000

Altres conceptes 34,99 €

uEJ18D212 Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, 40 a 50 cm de
llargària, de color blanc i fins a 50 cm d'amplària, preu alt, col�locada amb
suports murals

P- 67  €125,60

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0,36375

BJ18D212 Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, 40 a 50 cm de
llargària, de color blanc i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu alt

 €58,96000

BJ1ZQ000 Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col�lectius  €36,34000
Altres conceptes 29,94 €

uEJ229126 Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal�lació encastada, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´

P- 68  €41,78

BJ229126 Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, per a encastar, de llautó cromat,
preu alt, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

 €28,75000
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Altres conceptes 13,03 €

uEJ28112G Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat
preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets

P- 69  €90,81

BJ28112G Aixeta de classe mescladora per a aigüera, per a muntar superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb broc giratori de
tub, amb dues entrades de maniguets

 €69,93000

Altres conceptes 20,88 €

uEJ3227DG Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de
diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC

P- 70  €25,97

BJ3227DG Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de
diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de PVC

 €2,66000

Altres conceptes 23,31 €

uEJ331151 Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de
diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de llautó cromat

P- 71  €15,91

BJ331151 Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó
cromat de diàmetre 1´´1/4, per a roscar al sifó de llautò cromat

 €9,63000

Altres conceptes 6,28 €

uEJ3817D7 Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de
diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC

P- 72  €7,74

BJ3817D7 Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de
diàmetre 40 mm, per a connectar al sifó o al ramal de PVC

 €1,85000

Altres conceptes 5,89 €

uEJ42U015 Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm de diàmetre,
capacitat 1 l i accionat per polsador, col�locat amb fixacions mecàniques

P- 73  €20,73

BJ42U015 Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm de
diàmetre, capacitat 1 l i accionat per polsador

 €14,06000

Altres conceptes 6,67 €

uEJ43U010 Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm
d'alçària per 255 mm de diàmetre, col�locat amb fixacions mecàniques

P- 74  €38,97

BJ43U010 Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm
d'alçaria i 255 mm de diàmetre

 €29,16000

Altres conceptes 9,81 €

uEJ4ZU125 Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de tub de 18 mm, de 75 mm de
fondària i 600 mm de llargària, col�locat amb fixacions mecàniques

P- 75  €31,10

BJ4ZU125 Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de tub de 18 mm, de 75 mm de
fondària i 600 mm de llargària

 €23,94000

Altres conceptes 7,16 €

uEJAAU020 Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 100 l de capacitat, de doble
recipient concèntric, amb vas de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas
del bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica de suport, cos
exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà, amb sondes i termòstats,
amb grup de seguretat sanitària, vàlvula de seguretat amb purgador i equip
de protecció catòdica, muntat vertical u horitzontalment i amb totes les
connexions fetes

P- 76  €906,52

BJAAU020 Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 100 l de capacitat, de doble
recipient concèntric, amb vas de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i
vas del bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica de suport, cos
exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà, amb sondes i termòstats,
connexions roscades, per a muntar vertical u horitzontal

 €579,20000

BJZAU010 Grup de seguretat sanitària amb sifó  €17,83000
BJZAU020 Vàlvula de seguretat de 1/2'' de diàmetre nominal, amb connexions

roscades, tarada a una pressió de 3 kg
 €10,93000

BJZAU030 Equip de protecció catòdica per a dipòsit acmulador de fins a 500 l de
capacitat

 €192,06000
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Altres conceptes 106,50 €

uEJM1A405 Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus REED, per a aigua freda
fins a 40°C, amb una relació impulsos/litre d'1:10, cos de llautó i esfera seca,
amb unións roscades d'1'' de diàmetre nominal, connectat a una bateria o a
un ramal

P- 77  €582,32

BJM1A405 Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus REED, per a aigua freda
fins a 40°C, amb una relació impulsos/litre d'1:10, cos de llautó i esfera seca,
amb unions roscades d'1'' de diàmetre nominal, per a connectar a la bateria
o al ramal

 €549,07000

Altres conceptes 33,25 €

uEK25U010 Manòmetre per a una pressio màxima de 4 kg/cm2, d´esfera de 50 mm,
rosca de connexió d'1/4'', instal�lat

P- 78  €14,31

BK25U010 Manòmetre per a una pressió màxima de 4 Kg/cm2, d'esfera de 50 mm i
rosca de connexió d'1/4''

 €5,18000

Altres conceptes 9,13 €

uEK611190 Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de diàmetre nominal,
amb transició de tub de polietilè PE 80 de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub d'acer de 2 ´´,
amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de poliuretà

P- 79  €148,76

BFY11920 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense
soldadura, de diàmetre 2´´, soldat

 €1,12000

BFYB3942 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
mitjana, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió
nominal, soldat

 €0,34000

BK611190 Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de diàmetre nominal,
amb transició de tub de polietilè PE 80 de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub d'acer de 2 ´´,
amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de poliuretà

 €93,74000

Altres conceptes 53,56 €

uEM211218 Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i una
sortida de 70 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior

P- 80  €974,63

BM211210 Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i una
sortida de 70 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la
canonada

 €799,76000

BMY21000 Part proporcional d'elements especials per a hidrants  €1,71000
Altres conceptes 173,16 €

uEM31261K Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment

P- 81  €87,32

BM312611 Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat

 €38,90000

BM3A1000 Armari per a extintor per a muntar superficialment  €27,09000
BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors  €0,27000

Altres conceptes 21,06 €

uEM31351K Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment

P- 82  €170,59

BM313511 Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada,
pintat

 €118,21000

BM3A1000 Armari per a extintor per a muntar superficialment  €27,09000
BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors  €0,27000

Altres conceptes 25,02 €

uEN12D4F0 Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 100 mm, de 16
bar de pressió nominal, de fosa

P- 83  €284,26

BN12D4F0 Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 100 mm, de
16 bar de pressió nominal, de fosa

 €235,23000
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Altres conceptes 49,03 €

uEP52U001 Telèfon analògic de sobretaula, homologat, amb so regulable, capacitat per a
funcionament en centraleta, retrucada i connector tipus RJ11 de 6 contactes,
col�locat

P- 84  €40,13

BP52U001 Telèfon analògic de sobretaula, homologat, amb so regulable, capacitat per
a funcionament en centraleta, retrucada i connector tipus RJ11 de 6
contactes

 €32,54000

Altres conceptes 7,59 €

uF21DQG02 Demolició embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P- 85  €33,67

Sense descomposició 33,67 €

uFHNFU010 Llum antivandàlic amb difusor anticontaminant de plàstic, amb làmpada de
vapor de mercuri de 80 W, simètric, amb suport d'alumini, equip incorporat i
acoblat al suport

P- 86  €141,79

BHNFU010 Llum antivandàlic amb difusor de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri
de 80 W, simètric, amb suport d'alumini, equip incorporat

 €120,26000

Altres conceptes 21,53 €

uFHQ23L61 Projector per a exteriors amb làmpades de vapor de mercuri amb reflector de
distribució semiextensiva, amb làmpada de 400 W, de forma rectangular,
tancat, amb allotjament per a equip i acoblat a columna

P- 87  €250,95

BHQ23L60 Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiextensiva, amb
làmpada de vapor de mercuri de 400 W, de forma rectangular, tancat, amb
allotjament per a equip

 €218,61000

Altres conceptes 32,34 €

uFJSA1021 Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per
teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions,
muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat

P- 88  €162,24

BJSA1021 Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per
teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions

 €136,92000

Altres conceptes 25,32 €

uFQ001001 Subministrament i col�locació d'equip del Parc de Salut, de la casa Cityurban
o similar, amb la base per empotrar molles. Inclou els basaments, tots els
accessoris i feines necessàries per a una correcta col�locació, totalment
col�locat i acabat.

P- 89  €980,00

Sense descomposició 980,00 €

uFQ001002 Columna anunciadora d'ús mixt: Publicitària o institucional a la cúpula y de
lliure comunicació en el seu cos central.
Columna anunciadora de uso mixto: Publicitaria o institucional en la cúpula y
de libre comunicación en su cuerpo central.
Estructura interior en tubulars d'acer ensamblats mitjançant quadernes de
planxa de 3mm de gruix. Tot el material galvanitzat. Cúpula superior en
policarbonat compacte transparent en cilindre i blanc opal en casquet esfèric.
Tapa prismàtica de tancament i base cilíndrica a joc en inox AISI 316 brillant
o en acer galvanitzat i pintat en polièster en color RAL. Equip d'il luminació
fluorescent de 4x60w per connectar a xarxa pública d'enllumenat.
Instal lació: Mitjançant cargolat de la base espàrrecs M-20 prèviament
embotits en dau de formigó.

P- 90  €335,00

Sense descomposició 335,00 €
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uFQ001003 Aparcabicis de disposició recta sobre robustos pivots tubulars. Les bicicletes
s'introdueixen amb progressiu ajustament entre dos cèrcols d'acollida.
Materials:
Pivots en tub d'acer diam. 100 x 2 mm amb placa d'ancoratge de 10 mm de
gruix.
Anelles d'estacionament en tub d'acer de diam. 20 x 1,5 mm, cargolats sobre
barra estructural quadrada de 60 x 60 x 4 mm.
Acabat: Galvanitzat i pintura oxirón negre o gris.
Fixació: cargolats al paviment mitjançant tacs expansius M12x110.

P- 91  €256,00

Sense descomposició 256,00 €

uFQ115TN2 Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb
17 llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer
cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó

P- 92  €203,04

BQ115TN1 Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària,
amb 17 llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors
d'acer cadmiat i suports de fosa

 €160,05000

Altres conceptes 42,99 €

uFQ213112 Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de
gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de
formigó

P- 93  €114,06

BQ213110 Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm,
amb base perforada, vora de forma arrodonida i suports de tub de
50x20x1,5 mm

 €94,19000

Altres conceptes 19,87 €

mFQ219012 Subministrament i col�locació de fusta tractada amb autoclau per delimitar la
zona d'hort urbà escolar. Inclou tots els accessoris i feines necessàries per a
una correcta col�locació, totalment col�locat i acabat.

P- 94  €50,80

Sense descomposició 50,80 €

m3FR3P2112 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

P- 95  €69,82

BR3P2110 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel

 €58,47600

Altres conceptes 11,34 €

uG145001 Passamur inclòs estanquitat muntatge i col�locacióP- 96  €845,70

Altres conceptes 845,70 €

m3G214U020 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

P- 97  €52,20

Altres conceptes 52,20 €

mG219U010 Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics
o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 98  €4,70

Altres conceptes 4,70 €

m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 99  €4,75

Altres conceptes 4,75 €

mG219U105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a
una fondària de 20 cm

P- 100  €3,80

Altres conceptes 3,80 €
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m2G219U200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega
mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

P- 101  €0,78

Altres conceptes 0,78 €

uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 102  €36,44

Altres conceptes 36,44 €

mG21DU010 Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm,
sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 103  €13,91

Altres conceptes 13,91 €

uG21H0002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col�locació de
bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent
desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 104  €61,85

Altres conceptes 61,85 €

uG21R0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport
a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 105  €44,70

Altres conceptes 44,70 €

m3G221U112 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts
proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 106  €3,00

Altres conceptes 3,00 €

m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

P- 107  €1,36

B0111000 Aigua  €0,05050
Altres conceptes 1,31 €

m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides
als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 108  €0,23

Altres conceptes 0,23 €

m2G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a
capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat.

P- 109  €9,29

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €7,16625

Altres conceptes 2,12 €

m3G45E001 Formació d'escala de formigó HA-25/P/20 /IIa N/mm2, amb tamany màxim de
l'àrid de 20 mm., Elaborat en obra, en lloses inclinades, vibrat i col.locat
segons EHE, encofrat i desencofrat, neteja de paraments v istos, totalment
acabat .

P- 110  €195,13

B065960C Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa

 €66,54000

Altres conceptes 128,59 €

m2G45E002 Formació de mènsulaP- 111  €291,71
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B065710B Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €133,60540

B0B2A000 Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €67,00000
Altres conceptes 91,10 €

m3G450U060 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 112  €101,44

B060U440 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €83,62200

Altres conceptes 17,82 €

m2G450UT35 Forjat compost de llosa alveolar de formigó pretensat, de 20cm de cantell i
1.2 m d'ample, capa de compressió de formigó HA-25/P/20/IIa, amb tamany
màxim de l'àrid de 20mm, elaborat en central, amb pp/ de cèrcols i armadura
de repartiment (2.6Kg/m2), totalment acabada

P- 113  €86,43

Altres conceptes 86,43 €

kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2,
col�locat

P- 114  €1,04

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,01130
B0B2U002 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €0,65100

Altres conceptes 0,38 €

m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 115  €36,48

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,29000
B0D629AU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,61920
B0D7UC11 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos  €3,54000
B0DZA000 Desencofrant  €0,17025
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,56000

Altres conceptes 30,30 €

m3G4DEU010 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de
la base

P- 116  €11,64

B032U010 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra  €0,42438
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,06450
B0DFU001 Amortització de cindri metàl�lica  €7,01000

Altres conceptes 4,14 €

m2G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8
kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

P- 117  €2,57

B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI  €0,73800
Altres conceptes 1,83 €

mG7J1U003 Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 240 mm
d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments, angles, unions i perdues
per retalls, col�locat a l'interior

P- 118  €12,76

B7J1U003 Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària, per a junt de
dilatació interior

 €8,59950

Altres conceptes 4,16 €

mG7J1U015 Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima plana, de 250 mm
d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments, angles, unions i perdues
per retalls, col�locat a l'interior

P- 119  €16,27

B7J1U015 Perfil elastomèric d'ànima plana de 250 mm d'amplada, per a junt de
dilatació intern

 €11,29800

Altres conceptes 4,97 €

m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil
teòric 

P- 120  €20,99

B0111000 Aigua  €0,05050
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B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra  €18,69600
Altres conceptes 2,24 €

m3G922U010 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòricP- 121  €17,57

B0111000 Aigua  €0,05050
B032U010 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra  €15,43200

Altres conceptes 2,09 €

mG974U012 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de
gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col�locada

P- 122  €13,32

B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1  €0,08056
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €4,09500

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €0,44450
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,43000
B0DZA000 Desencofrant  €0,02270
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,07000
B974U012 Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm d'amplada i 8 cm de

gruix
 €3,39150

Altres conceptes 4,79 €

mG981U006 Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes
flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm
de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

P- 123  €159,43

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €15,62925

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €3,20040
B981U006 Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares vistes flamejades  €84,51000

Altres conceptes 56,09 €

uG981U026 Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra
granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix
i totes les feines adients, totalment acabat

P- 124  €289,80

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €19,38300

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €2,66700
B981U026 Pedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28 cm, amb cares vistes

flamejades
 €192,12000

Altres conceptes 75,63 €

m2G9E1U020 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm col�locat a truc de
maceta amb morter, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients.

P- 125  €29,31

B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1  €0,16112
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €6,82500

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €2,66700
B9E1U002 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm  €5,74350

Altres conceptes 13,91 €

m2G9F1U010 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i
dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 10 cm
de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

P- 126  €49,63

B031U100 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm  €0,09460
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B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €6,82500

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €2,66700
B9F1UC10 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i

dimensions, sèrie 1
 €10,16940

Altres conceptes 29,87 €

m3G9GA0004 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol
gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial,
formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

P- 127  €100,30

B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €76,48200

B0A3UC10 Clau acer  €0,30250
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €2,15000
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €1,26000

Altres conceptes 20,11 €

tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 128  €33,48

B9H1U020 Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €24,67000

Altres conceptes 8,81 €

tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 129  €33,43

B9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €24,62000

Altres conceptes 8,81 €

m2G9H3U270 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 70 kg/m2

P- 130  €2,84

B9H3U004 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €2,09580

Altres conceptes 0,74 €

tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 131  €397,68

B055U001 Betum asfàltic tipus B-60/70  €378,74000
Altres conceptes 18,94 €

tG9HA0020 Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a
mescles bituminoses

P- 132  €605,80

B055U010 Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmers  €576,95000
Altres conceptes 28,85 €

m2G9J1U030 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a
microaglomerat sobre ferm nou

P- 133  €0,44

B055U030 Emulsió bituminosa catiònica al 65% de betum, tipus ECR-2-m  €0,25500
Altres conceptes 0,19 €

m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nouP- 134  €0,39

B055U320 Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d  €0,21000
Altres conceptes 0,18 €

uGDDZU100 Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col�locat,
segons plànols

P- 135  €9,67

B071UC01 Morter M-80  €0,26997
BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima

d'acer de 20 mm de diàmetre
 €5,97000

Altres conceptes 3,43 €
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uGJM4B3D5 Troneta de comptatge i connexió de de xarxa de reg, formada per troneta de
0,70x0,45x0,50m de mides interiors, amb marc i tapa rectangular de xapa
reforçada d'acer galvanitzat, amb la inscripció 'Xarxa de Reg', equipada amb
una vàlvula de comporta manual muntada entre brides, tipus Euro-20 o
equivalent, de diàmetre nominal 80 mm, de 16 bar de PN, un comptador
diàmetre 40 mm multiraig tipus Companyia d'Aigües de VNiG, vàlvula
antiretorn, tot inclòs totalment acabat i en funcionament, d'acord amb les
indicacions de la Companyia d'Aigües i la D.O.

P- 136  €948,00

Sense descomposició 948,00 €

uGJMUU016 Difusor emergent model 1804 PC-SAM de la marca Rain-Bird, amb alçaria
d'elevacio de 10,0 cm, d'un radi d'accio entre 0,60 i 5,5 m, de cercle complet
o sectorial, amb connexio roscada femella de 1/2'', amb tobera incorporada a
90°, 180° i 360°, amb valvula-filtre antidrenatge, amb velocitat de gir
regulable i memoria del sector. Inclou tots els elements necessaris per la
seva correcta instal.lació. 

P- 137  €26,70

Sense descomposició 26,70 €

uGR5N003 Transplantament d'arbrat de 2ª categoria inclós transport i nova plantació a
viver

P- 138  €149,97

Sense descomposició 149,97 €

uGR5N005 Manteniment d'arbrat transplantable durant 1 anyP- 139  €26,10

Sense descomposició 26,10 €



 

 

 

PRESSUPOSTOS PARCIALS 
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OBRA PRESSUPOST  DIPÒSIT ANTI-DSU I URBANITZACIÓ01

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS I ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega
i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 98)

81,2004,70 381,64

2 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 100)

81,2003,80 308,56

3 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, inclosa la neteja de la superfície (P - 101)

318,3600,78 248,32

4 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 99)

318,3604,75 1.512,21

5 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 (P - 97)

82,50052,20 4.306,50

6 G21DU010 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior <
100 cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 103)

35,00013,91 486,85

7 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col�locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 104)

2,00061,85 123,70

8 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 105)

7,00044,70 312,90

9 GR5N003 u Transplantament d'arbrat de 2ª categoria inclós transport i nova
plantació a viver (P - 138)

7,000149,97 1.049,79

10 GR5N005 u Manteniment d'arbrat transplantable durant 1 any (P - 139) 7,00026,10 182,70

11 F21DQG02 u Demolició embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de
maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 85)

1,00033,67 33,67

12 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 108)

2.124,9200,23 488,73

13 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 102)

3,00036,44 109,32

CAPÍTOLTOTAL 01.01 9.544,89

OBRA PRESSUPOST  DIPÒSIT ANTI-DSU I URBANITZACIÓ01

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES I EXCAVACIONS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb

11.399,2503,00 34.197,75

Euro
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càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 106)

2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 107)

588,0001,36 799,68

CAPÍTOLTOTAL 01.02 34.997,43

OBRA PRESSUPOST  DIPÒSIT ANTI-DSU I URBANITZACIÓ01

CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI-DSU03

TITOL 3 ESTRUCTURA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
109)

1.260,0009,29 11.705,40

2 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació,
vibrat i curat (P - 112)

2.904,525101,44 294.635,02

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col�locat (P - 114)

435.170,9201,04 452.577,76

4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 115) 1.970,00036,48 71.865,60

5 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 117)

840,0002,57 2.158,80

6 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 116)

5.280,00011,64 61.459,20

7 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
col�locat, segons plànols (P - 135)

54,0009,67 522,18

8 G450UT35 m2 Forjat compost de llosa alveolar de formigó pretensat, de 20cm
de cantell i 1.2 m d'ample, capa de compressió de formigó
HA-25/P/20/IIa, amb tamany màxim de l'àrid de 20mm, elaborat
en central, amb pp/ de cèrcols i armadura de repartiment
(2.6Kg/m2), totalment acabada (P - 113)

87,60086,43 7.571,27

9 G7J1U003 m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 240
mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments, angles,
unions i perdues per retalls, col�locat a l'interior (P - 118)

136,00012,76 1.735,36

10 G45E001 m3 Formació d'escala de formigó HA-25/P/20 /IIa N/mm2, amb
tamany màxim de l'àrid de 20 mm., Elaborat en obra, en lloses
inclinades, vibrat i col.locat segons EHE, encofrat i desencofrat,
neteja de paraments v istos, totalment acabat . (P - 110)

6,950195,13 1.356,15

11 G145001 u Passamur inclòs estanquitat muntatge i col�locació (P - 96) 3,000845,70 2.537,10

12 G45E002 m2 Formació de mènsula (P - 111) 2,580291,71 752,61

13 G7J1U015 m Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima plana, de 250
mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments, angles,
unions i perdues per retalls, col�locat a l'interior (P - 119)

136,00016,27 2.212,72

14 E7851510 m2 Impermeabilització de juntes de dilatació amb cautxú líquid, amb
una dotació 2,5 kg/m2 prèvia imprimació (P - 19)

136,00015,30 2.080,80

15 EB14U020 m Passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 43 mm
amb platines de connexió a parament, fixat mecànicament (P -
32)

98,60062,46 6.158,56

TITOL 3TOTAL 01.03.01 919.328,53

Euro



Projecte de dipòsit anti-DSU de Vilanova i la Geltrú i urbanització de la superfície afectada

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST Pàg.:20/10/10* 3Data:

OBRA PRESSUPOST  DIPÒSIT ANTI-DSU I URBANITZACIÓ01

CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI-DSU03

TITOL 3 INSTAL�LACIONS ELÈCTRIQUES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG51UD01 u Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb
comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1
en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232,
RS-484, Ethernet), per a mesura directa, col�locat en CPM (P -
54)

1,000620,24 620,24

2 EGC1U710 u Grup electrògen fixe de 300 kVA de potència i funcionament
automàtic, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor
Diesel refrigerat per aigua, amb silenciador per a una reducció de
soroll de 25 dB, amb quadre elèctric de control i amb quadre de
commutació, muntat sobre silentblocks i instal�lat (P - 56)

1,00033.269,83 33.269,83

3 EG415GKJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 48)

2,000119,10 238,20

4 EG415GKB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 47)

5,00085,60 428,00

5 EG424C9M u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix selectiu, 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 (P - 50)

2,000265,47 530,94

6 EG42419D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,01 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 (P - 49)

1,000173,45 173,45

7 EG43H152 u Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 400 A, amb base
de grandària 3, muntat superficialment amb cargols (P - 51)

3,00058,15 174,45

8 EG63D15R u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment (P - 55)

5,00010,44 52,20

9 EH2D1120 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades GY
6,35, amb 1 làmpada halògena de 150 W com a màxim i 12 V de
tensió d'alimentació, temperatura de color de 3000 K, dimensions
d'encastament de 130 mm de diàmetre i 115 mm de profunditat,
amb reflector platejat extensiu, grau de protecció IP 66 i
col�locada encastada (P - 59)

5,00076,40 382,00

10 EH6DGF13 u Balisa d'emergècia circular amb difusor semiocult de policarbonat
i cos de zamak, amb làmpada d'incandescència d'un flux
aproximat de 5 lumens i 1 hora d'autonomia, 2 làmpades de
senyalització tipus LED de color vermell de 230 V a.c. de tensió
d'alimentació, amb un grau de protecció IP 425, col�locat
encastat en paraments verticals, tipus Sherpa/A-RC de Daisalux
o equivalent (P - 63)

7,00036,99 258,93

11 EG153B22 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 150x150 mm,
amb grau de protecció estanca, muntada superficialment (P - 44)

1,00043,78 43,78

12 EG47U010 u Interruptor manual de 25 A, tetrapolar, de secciónament, amb 7,00034,34 240,38

Euro
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indicador visual de l'estat de connexió i fixat a pressió (P - 53)

13 EG47354B u Interruptor manual de 20 A, tripolar més neutre, de
comandament, fixat a pressió (P - 52)

9,00034,68 312,12

14 EH2D4941 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24
d2, amb 1 làmpada fluorescent vertical de 18 W i 230 V de tensió
d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i
un grau de rendiment de color Ra=82, dimensions d'encastament
de 193 mm de diàmetre i 252 mm de profunditat, amb reflector
platejat, grau de protecció IP 20, equip magnètic i col�locada
encastada (P - 60)

2,00093,51 187,02

15 EH2D1110 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades GY
6,35, amb 1 làmpada halògena de 50 W com a màxim i 12 V de
tensió d'alimentació, temperatura de color de 3000 K, dimensions
d'encastament de 130 mm de diàmetre i 115 mm de profunditat,
amb reflector platejat intensiu, grau de protecció IP 20 i
col�locada encastada (P - 58)

9,00076,40 687,60

16 EH112424 u Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i
difusor de lamel�les d'alumini acabat satinat de color blanc,
nombre de tubs fluorescents 2 de 18 W i diàmetre 26 mm amb
una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de
planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F. i muntada
superficialment al sostre (P - 57)

2,00077,95 155,90

17 EG3FU010 m Carril d'alimentació elèctrica constituït per una banda de PVC
prefabricada, amb tres conductors per a una intensitat màxima de
20 A alimentats a 230 V, col�locat en perfil d´alumini, amb un
grau de protecció del conjunt d'IP 415, instal�lat al sostre amb
caixes de connexións, bases d´endoll mobils, inclosa part
porporcional de caixa de connexió, d´elements de sujecció,
colzes, peçes d´unió i tapes de principi i de final de carril (P - 46)

10,00051,39 513,90

18 EG11UB40 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de
vidre, del tipus BUC, de 400 A, segons esquema UNESA número
9, inclosa base portafusibles tripolar NHC T-2 (sense els fusibles)
i neutre amobible, connexió mitjançant cargols inoxidables M10,
grau de protecció IP41 IK09 (P - 43)

1,000242,94 242,94

19 E86BU020 m2 Folrat de paraments verticals amb plafóns de xapa d'alumini
plegada, amb acabat anoditzat, de 2 mm de gruix, de fins a 60
cm d'amplada, col�locats amb fixacions mecàniques (P - 25)

3,00049,59 148,77

20 EG1AU005 u Armari metàl�lic per a quadres de comandament i protecció, amb
línia per a aparells de capçalera i 250 moduls mes, totalment
equipat, muntat (P - 45)

2,000733,63 1.467,26

21 EH6BL841 u Llumenera d'emergència antideflagrant amb difusor cilíndric de
vidre borosilicat i envoltant de fosa d'alumini sobre base d'ABS,
amb una làmpada fluorescent de 8 W de potència i una làmpada
de senyalització incandescent, flux aproximat de 250 lúmens i 1
hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 50
m2, amb grau de protecció IP 65, de classe II de protecció contra
xocs elèctrics, col�locat superficialment, tipus Antideflagrante N6
de Daisalux o equivalent (P - 61)

7,000369,45 2.586,15

22 EH6C4Q51 u Projector d'emergència amb 4 focus orientables, amb 4 làmpades
d'incandescència PAR 36 de 25 W de potència cadascuna, flux
aproximat de 850 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una
superfície aproximada de 170 m2, amb un grau de protecció IP
423, col�locat superficialment, tipus Zenit model Z-4257G de
Daisalux o equivalent (P - 62)

5,000612,56 3.062,80

23 FHQ23L61 u Projector per a exteriors amb làmpades de vapor de mercuri amb
reflector de distribució semiextensiva, amb làmpada de 400 W,
de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip i
acoblat a columna (P - 87)

5,000250,95 1.254,75

Euro



Projecte de dipòsit anti-DSU de Vilanova i la Geltrú i urbanització de la superfície afectada

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST Pàg.:20/10/10* 5Data:

24 EP52U001 u Telèfon analògic de sobretaula, homologat, amb so regulable,
capacitat per a funcionament en centraleta, retrucada i connector
tipus RJ11 de 6 contactes, col�locat (P - 84)

1,00040,13 40,13

TITOL 3TOTAL 01.03.02 47.071,74

OBRA PRESSUPOST  DIPÒSIT ANTI-DSU I URBANITZACIÓ01

CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI-DSU03

TITOL 3 INSTAL�LACIONS ELECTROMECÀNIQUES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EM31351K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P
- 82)

2,000170,59 341,18

2 EM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P
- 81)

2,00087,32 174,64

3 2W001 u Càmera web model AXIS 213 PTZ amb les següents
característiques tècniques: Lent auto iris, auto focus i zoom.
Mode infrarojos per a condicions nocturnes. Resolució fins 4CIF
a 30 fps. Motion JPEG i MPEG-4 simultanis. I / O per a gestió
d'alarmes/esdeveniments. Àudio full duplex G.711. Inclou kit de
muntatge en sostre i escriptori i adaptador d'alimentació.
 (P - 12)

1,0001.526,88 1.526,88

4 2L001 u Limnímetre de tipus ultrasònic per mesurar el nivell d'aigua en el
dipòsit. (P - 4)

1,0003.816,00 3.816,00

5 2L002 u Boies de nivell per regulat l'alçada d'aigua a l'interior del dipòsit.
(P - 5)

5,00079,50 397,50

6 2L003 u Sensor de gas (P - 6) 1,0001.000,00 1.000,00

7 2L004 u Mesurador explosímetre (P - 7) 1,000614,80 614,80

8 2L005 u Sensors finals de carrera (P - 8) 1,0001.272,00 1.272,00

9 2Z001 u Tauler de comandament (P - 13) 2,000689,00 1.378,00

10 2Z003 u Ordinador: HP Pavilion Elite HPE-350es PC Sobremesa (P - 14) 1,0001.329,05 1.329,05

11 2Z004 u Monitor LCD model: Samsung XL2370HD Monitor LED 23´´ (P -
15)

1,000312,55 312,55

TITOL 3TOTAL 01.03.03 12.162,60

OBRA PRESSUPOST  DIPÒSIT ANTI-DSU I URBANITZACIÓ01

CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI-DSU03

TITOL 3 SISTEMA DE NETEJA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EK25U010 u Manòmetre per a una pressio màxima de 4 kg/cm2, d´esfera de
50 mm, rosca de connexió d'1/4'', instal�lat (P - 78)

2,00014,31 28,62

2 EEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició
vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de
diàmetre, roscat (P - 35)

1,00015,55 15,55

3 EN12D4F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal
100 mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa (P - 83)

1,000284,26 284,26

4 EM211218 u Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 45 mm de
diàmetre i una sortida de 70 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre

2,000974,63 1.949,26
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de connexió a la canonada, muntat a l'exterior (P - 80)

5 2NTREM u Tremuja bolcadora excèntrica per la neteja el dipòsit anti-DSU,
totalment instal�lada d'acord amb les indicacions descrites als
plànols, totalment acabada i provada. (P - 11)

4,00028.227,80 112.911,20

6 2N002 u Cofret maniobra per bombes marca Flygt, amb software de
programació, seccionadors i sistema de comunicacó amb caseta
de control. (P - 9)

1,0008.482,04 8.482,04

7 2N011 u Bomba marca Flygt model N, instal�lació tipus P, codi FLYGT NP
3102.181 MT de 3.1Kw i 25 l/s (P - 10)

1,0003.250,19 3.250,19

8 EF218212 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal
1´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb
grau de dificultat mitjà i col�locat superficialment (P - 37)

16,32029,70 484,70

9 EFB19455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col�locat al fons de la rasa (P - 40)

94,00015,27 1.435,38

10 EF117223 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/4,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de
dificultat alt i col�locat superficialment (P - 36)

50,00027,70 1.385,00

TITOL 3TOTAL 01.03.04 130.226,20

OBRA PRESSUPOST  DIPÒSIT ANTI-DSU I URBANITZACIÓ01

CAPÍTOL EDIFICI DE CONTROL04

TITOL 3 ESTRUCTURA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G450UT35 m2 Forjat compost de llosa alveolar de formigó pretensat, de 20cm
de cantell i 1.2 m d'ample, capa de compressió de formigó
HA-25/P/20/IIa, amb tamany màxim de l'àrid de 20mm, elaborat
en central, amb pp/ de cèrcols i armadura de repartiment
(2.6Kg/m2), totalment acabada (P - 113)

103,68086,43 8.961,06

2 E5Z1EUJ0 m2 Paredons de sostremort de totxana de 290x140x100 mm,
col�locada amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, amb mestra superior de pasta de ciment
ràpid (P - 17)

77,75024,66 1.917,32

TITOL 3TOTAL 01.04.01 10.878,38

OBRA PRESSUPOST  DIPÒSIT ANTI-DSU I URBANITZACIÓ01

CAPÍTOL EDIFICI DE CONTROL04

TITOL 3 TANCAMENTS I DIVISÒRIES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 16183AF5 m2 Tancament d'obra de fàbrica d'un full, de paret de 20 cm de
gruix, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x200
mm, de morter ciment gris de dues cares vistes, col�locat amb
morter mixt 1:2:10, amb traves i brancals massissats amb formigó
de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció en volum 1:3:6,
col�locat manualment i armat amb acer B500S en barres
corrugades. C1+J1 segons DB-HS (P - 3)

70,40042,23 2.972,99

2 1613224E m2 Tancament d'obra de fàbrica per a revestir d'un full, de paret de
19 cm de gruix de bloc ceràmic d'argila alleugerida de
300x190x190 mm, col�locat amb morter de ciment, amb
armadura d'acer prefabricada en gelosia per a parets d'obra de
fàbrica amb recobriment epoxi, col�locades cada quatre junts
horitzontals. C1+J1 segons DB-HS (P - 1)

76,20030,52 2.325,62
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3 1613334E m2 Tancament d'obra de fàbrica per a revestir d'un full, de paret de
24 cm de gruix de bloc ceràmic d'argila alleugerida de
300x190x240 mm, col�locat amb morter de ciment, amb
armadura d'acer prefabricada en gelosia per a parets d'obra de
fàbrica amb recobriment epoxi, col�locades cada quatre junts
horitzontals. C2+J1 segons DB-HS (P - 2)

150,60036,29 5.465,27

4 E9VZ19AK m Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col�locada
i arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 29)

14,40021,62 311,33

TITOL 3TOTAL 01.04.02 11.075,21

OBRA PRESSUPOST  DIPÒSIT ANTI-DSU I URBANITZACIÓ01

CAPÍTOL EDIFICI DE CONTROL04

TITOL 3 REVESTIMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E81132D4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra,
remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R (P
- 20)

202,80027,30 5.536,44

2 E81136E1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra,
deixat de regle (P - 22)

392,00020,97 8.220,24

3 E81134D4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra,
remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R (P
- 21)

56,10333,30 1.868,23

4 E82163JV m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb
rajola ceràmica fina de color vermell de 28x14 cm, col�locat amb
morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888) (P - 23)

55,20017,21 949,99

5 E8412321 m2 Cel ras de plaques d'escaiola de cara vista, preu superior, de
60x60 cm sistema fix i cantells encadellats i suspensió amb
filferro galvanitzat (P - 24)

26,74812,83 343,18

TITOL 3TOTAL 01.04.03 16.918,08

OBRA PRESSUPOST  DIPÒSIT ANTI-DSU I URBANITZACIÓ01

CAPÍTOL EDIFICI DE CONTROL04

TITOL 3 COBERTA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E52211NN m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de color vermell, de
30 peces/m2, com a màxim, col�locada amb morter de ciment 1:8
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 16)

138,31237,21 5.146,59

2 E7614A06 m2 Membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1 mm,
d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col�locada
adherida amb adhesiu de cautxú sintètic (P - 18)

25,50022,62 576,81

TITOL 3TOTAL 01.04.04 5.723,40

OBRA PRESSUPOST  DIPÒSIT ANTI-DSU I URBANITZACIÓ01

CAPÍTOL EDIFICI DE CONTROL04

TITOL 3 FUSTERIA METÀL�LICA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EASA31BB u Porta tallafocs de fusta, EI2-C 90, una fulla batent, per a un buit 2,000519,98 1.039,96
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d'obra de 80x205 cm, preu alt amb tanca antipànic, col�locada (P
- 31)

2 EARSA11B m2 Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat
lacat, de 2 a 2,4 m d'amplària, amb funcionament manual, amb
guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4 elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 30)

5,000294,80 1.474,00

TITOL 3TOTAL 01.04.05 2.513,96

OBRA PRESSUPOST  DIPÒSIT ANTI-DSU I URBANITZACIÓ01

CAPÍTOL EDIFICI DE CONTROL04

TITOL 3 SANITARIS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJ13B212 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60
cm, de color blanc, preu alt, col�locat amb suports murals (P - 65)

1,00052,22 52,22

2 EJ14B11P u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i
tapa, de color blanc, preu alt, col�locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació (P - 66)

1,000155,18 155,18

3 EJ12B71P u Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 700x700 mm,
de color blanc, preu alt, col�locat sobre el paviment (P - 64)

1,00079,78 79,78

4 EJ18D212 u Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, 40 a 50
cm de llargària, de color blanc i fins a 50 cm d'amplària, preu alt,
col�locada amb suports murals (P - 67)

1,000125,60 125,60

5 EJ229126 u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal�lació
encastada, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de d 1/2´´ i
sortida de d 1/2´´ (P - 68)

1,00041,78 41,78

6 EJ28112G u Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de
llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues
entrades de maniguets (P - 69)

1,00090,81 90,81

7 EJ42U015 u Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm
de diàmetre, capacitat 1 l i accionat per polsador, col�locat amb
fixacions mecàniques (P - 73)

1,00020,73 20,73

8 EJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de
310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col�locat amb
fixacions mecàniques (P - 74)

1,00038,97 38,97

9 EJ4ZU125 u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de tub de 18 mm, de 75
mm de fondària i 600 mm de llargària, col�locat amb fixacions
mecàniques (P - 75)

1,00031,10 31,10

TITOL 3TOTAL 01.04.06 636,17

OBRA PRESSUPOST  DIPÒSIT ANTI-DSU I URBANITZACIÓ01

CAPÍTOL EDIFICI DE CONTROL04

TITOL 3 PAVIMENTS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E9C12312 m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu
superior, col�locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra
de 2 cm de gruix, per a ús interior intens (P - 28)

79,57523,96 1.906,62

2 E9B212HK m2 Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense
polir, de preu alt, de 40 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2,
col�locades a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 27)

4,94570,77 349,96

3 E93615B0 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm (P - 26)

94,50016,90 1.597,05
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TITOL 3TOTAL 01.04.07 3.853,63

OBRA PRESSUPOST  DIPÒSIT ANTI-DSU I URBANITZACIÓ01

CAPÍTOL EDIFICI DE CONTROL04

TITOL 3 INSTAL�LACIÓ LAMPISTERIA08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJ3227DG u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de
PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC (P - 70)

1,00025,97 25,97

2 EJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de
llautó, de diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de llautó cromat (P -
71)

1,00015,91 15,91

3 EJ3817D7 u Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de
PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de
PVC (P - 72)

1,0007,74 7,74

4 EF5273B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil�laritat, amb grau de dificultat baix i col�locat superficialment
(P - 38)

10,2007,46 76,09

5 EF5282B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, de
0,8 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil�laritat, amb grau de dificultat baix i col�locat superficialment
(P - 39)

1,4007,62 10,67

6 EFB29455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col�locat al fons de la rasa (P - 41)

10,6509,57 101,92

7 EK611190 u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de diàmetre
nominal, amb transició de tub de polietilè PE 80 de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-1, a tub d'acer de 2 ´´, amb beina de protecció d'acer
inoxidable amb reblert de resina de poliuretà (P - 79)

1,000148,76 148,76

8 EJM1A405 u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus REED, per a
aigua freda fins a 40°C, amb una relació impulsos/litre d'1:10,
cos de llautó i esfera seca, amb unións roscades d'1'' de
diàmetre nominal, connectat a una bateria o a un ramal (P - 77)

1,000582,32 582,32

9 EJAAU020 u Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 100 l de
capacitat, de doble recipient concèntric, amb vas de l'acumulador
d'acer inoxidable AISI 316 i vas del bescanviador d'acer ST-37,
amb resistència elèctrica de suport, cos exterior de PVC i
aïllament intermig de poliuretà, amb sondes i termòstats, amb
grup de seguretat sanitària, vàlvula de seguretat amb purgador i
equip de protecció catòdica, muntat vertical u horitzontalment i
amb totes les connexions fetes (P - 76)

1,000906,52 906,52

TITOL 3TOTAL 01.04.08 1.875,90

OBRA PRESSUPOST  DIPÒSIT ANTI-DSU I URBANITZACIÓ01

CAPÍTOL EDIFICI DE CONTROL04

TITOL 3 INSTAL�LACIONS DE VENTILACIÓ09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EEM34391 u Extractor helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció
de fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a 400 V de
tensió, de 800 mm de diàmetre i 28700 m3/h de cabal màxim
d'aire, col�locat (P - 34)

1,0001.888,64 1.888,64

Euro
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2 EEM34111 u Extractor helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció
de fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a 400 V de
tensió, de 500 mm de diàmetre i 9700 m3/h de cabal màxim
d'aire, col�locat (P - 33)

1,0001.133,83 1.133,83

TITOL 3TOTAL 01.04.09 3.022,47

OBRA PRESSUPOST  DIPÒSIT ANTI-DSU I URBANITZACIÓ01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ05

TITOL 3 MOBILIARI URBÀ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada
d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5
mm, ancorada amb dau de formigó (P - 93)

5,000114,06 570,30

2 FQ115TN2 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de
llargària, amb 17 llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta,
cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb
daus de formigó (P - 92)

12,000203,04 2.436,48

3 FHNFU010 u Llum antivandàlic amb difusor anticontaminant de plàstic, amb
làmpada de vapor de mercuri de 80 W, simètric, amb suport
d'alumini, equip incorporat i acoblat al suport (P - 86)

5,000141,79 708,95

4 FQ219012 m Subministrament i col�locació de fusta tractada amb autoclau per
delimitar la zona d'hort urbà escolar. Inclou tots els accessoris i
feines necessàries per a una correcta col�locació, totalment
col�locat i acabat. (P - 94)

64,00050,80 3.251,20

5 FQ001001 u Subministrament i col�locació d'equip del Parc de Salut, de la
casa Cityurban o similar, amb la base per empotrar molles. Inclou
els basaments, tots els accessoris i feines necessàries per a una
correcta col�locació, totalment col�locat i acabat. (P - 89)

9,000980,00 8.820,00

6 FQ001002 u Columna anunciadora d'ús mixt: Publicitària o institucional a la
cúpula y de lliure comunicació en el seu cos central.
Columna anunciadora de uso mixto: Publicitaria o institucional en
la cúpula y de libre comunicación en su cuerpo central.
Estructura interior en tubulars d'acer ensamblats mitjançant
quadernes de planxa de 3mm de gruix. Tot el material
galvanitzat. Cúpula superior en policarbonat compacte
transparent en cilindre i blanc opal en casquet esfèric.
Tapa prismàtica de tancament i base cilíndrica a joc en inox AISI
316 brillant o en acer galvanitzat i pintat en polièster en color
RAL. Equip d'il luminació fluorescent de 4x60w per connectar a
xarxa pública d'enllumenat.
Instal lació: Mitjançant cargolat de la base espàrrecs M-20
prèviament embotits en dau de formigó. (P - 90)

2,000335,00 670,00

7 FQ001003 u Aparcabicis de disposició recta sobre robustos pivots tubulars.
Les bicicletes s'introdueixen amb progressiu ajustament entre
dos cèrcols d'acollida.
Materials:
Pivots en tub d'acer diam. 100 x 2 mm amb placa d'ancoratge de
10 mm de gruix.
Anelles d'estacionament en tub d'acer de diam. 20 x 1,5 mm,
cargolats sobre barra estructural quadrada de 60 x 60 x 4 mm.
Acabat: Galvanitzat i pintura oxirón negre o gris.
Fixació: cargolats al paviment mitjançant tacs expansius
M12x110. (P - 91)

5,000256,00 1.280,00

TITOL 3TOTAL 01.05.01 17.736,93

OBRA PRESSUPOST  DIPÒSIT ANTI-DSU I URBANITZACIÓ01

Euro
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CAPÍTOL URBANITZACIÓ05

TITOL 3 JARDINERIA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR3P2112 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals (P - 95)

879,02069,82 61.373,18

2 FJSA1021 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de
programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un
nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat
als aparells de control, als elements gobernats, programat i
comprovat (P - 88)

1,000162,24 162,24

3 GJM4B3D5 u Troneta de comptatge i connexió de de xarxa de reg, formada
per troneta de 0,70x0,45x0,50m de mides interiors, amb marc i
tapa rectangular de xapa reforçada d'acer galvanitzat, amb la
inscripció 'Xarxa de Reg', equipada amb una vàlvula de comporta
manual muntada entre brides, tipus Euro-20 o equivalent, de
diàmetre nominal 80 mm, de 16 bar de PN, un comptador
diàmetre 40 mm multiraig tipus Companyia d'Aigües de VNiG,
vàlvula antiretorn, tot inclòs totalment acabat i en funcionament,
d'acord amb les indicacions de la Companyia d'Aigües i la D.O.
(P - 136)

1,000948,00 948,00

4 EFB4JG51 m Tub de polietilè reticulat de 75 mm de diàmetre nominal exterior i
6,8 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2,
connectat a pressió i col�locat sota superfície. (P - 42)

107,00022,71 2.429,97

5 GJMUU016 u Difusor emergent model 1804 PC-SAM de la marca Rain-Bird,
amb alçaria d'elevacio de 10,0 cm, d'un radi d'accio entre 0,60 i
5,5 m, de cercle complet o sectorial, amb connexio roscada
femella de 1/2'', amb tobera incorporada a 90°, 180° i 360°, amb
valvula-filtre antidrenatge, amb velocitat de gir regulable i
memoria del sector. Inclou tots els elements necessaris per la
seva correcta instal.lació.  (P - 137)

12,00026,70 320,40

TITOL 3TOTAL 01.05.02 65.233,79

OBRA PRESSUPOST  DIPÒSIT ANTI-DSU I URBANITZACIÓ01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ05

TITOL 3 PAVIMENTACIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9E1U020 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm col�locat a
truc de maceta amb morter, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients. (P - 125)

143,06029,31 4.193,09

2 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de
gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit
de morter de 3 cm i totes les feines adients (P - 126)

196,77049,63 9.765,70

3 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col�locada (P - 122)

77,88013,32 1.037,36

4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 131) 1,379397,68 548,40

5 G9J1U030 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per a
microaglomerat sobre ferm nou (P - 133)

115,8900,44 50,99

Euro
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6 G9H3U270 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 70 kg/m2 (P - 130)

115,8902,84 329,13

7 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers,
per a mescles bituminoses (P - 132)

0,406605,80 245,95

8 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 128)

15,98033,48 535,01

9 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 129)

15,98033,43 534,21

10 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou (P - 134)

115,8900,39 45,20

11 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge,
acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les
feines adients (P - 127)

618,900100,30 62.075,67

12 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 120)

17,37020,99 364,60

13 G922U010 m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre
perfil teòric (P - 121)

578,00017,57 10.155,46

14 G981U006 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat (P - 123)

3,000159,43 478,29

15 G981U026 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122,
de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat (P - 124)

2,000289,80 579,60

TITOL 3TOTAL 01.05.03 90.938,66

(*)  BRANQUES INCOMPLETES

Euro
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NIVELL 3: TITOL 3 Import

Titol 3 01.03.01 ESTRUCTURA 919.328,53
Titol 3 01.03.02 INSTAL�LACIONS ELÈCTRIQUES 47.071,74
Titol 3 01.03.03 INSTAL�LACIONS ELECTROMECÀNIQUES 12.162,60
Titol 3 01.03.04 SISTEMA DE NETEJA 130.226,20

01.03 DIPÒSIT ANTI-DSUCapítol 1.108.789,07

Titol 3 01.04.01 ESTRUCTURA 10.878,38
Titol 3 01.04.02 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 11.075,21
Titol 3 01.04.03 REVESTIMENTS 16.918,08
Titol 3 01.04.04 COBERTA 5.723,40
Titol 3 01.04.05 FUSTERIA METÀL�LICA 2.513,96
Titol 3 01.04.06 SANITARIS 636,17
Titol 3 01.04.07 PAVIMENTS 3.853,63
Titol 3 01.04.08 INSTAL�LACIÓ LAMPISTERIA 1.875,90
Titol 3 01.04.09 INSTAL�LACIONS DE VENTILACIÓ 3.022,47
Titol 3 01.04.10 MOBILIARI 0,00

01.04 EDIFICI DE CONTROLCapítol 56.497,20

Titol 3 01.05.01 MOBILIARI URBÀ 17.736,93
Titol 3 01.05.02 JARDINERIA 65.233,79
Titol 3 01.05.03 PAVIMENTACIÓ 90.938,66

01.05 URBANITZACIÓCapítol 173.909,38

1.339.195,65

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 9.544,89
Capítol 01.02 MOVIMENT DE TERRES I EXCAVACIONS 34.997,43
Capítol 01.03 DIPÒSIT ANTI-DSU 1.108.789,07
Capítol 01.04 EDIFICI DE CONTROL 56.497,20
Capítol 01.05 URBANITZACIÓ 173.909,38

01 Pressupost  DIPÒSIT ANTI-DSU I URBANITZACIÓObra 1.383.737,97

1.383.737,97

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost DIPÒSIT ANTI-DSU I URBANITZACIÓ 1.383.737,97
1.383.737,97

Euro
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

1.383.737,97PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................................................

179.885,9413,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 1.383.737,97....................................................................................................................................

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 1.383.737,97....................................................................................................................................83.024,28

Subtotal 1.646.648,19

18,00 % IVA SOBRE 1.646.648,19....................................................................................................................................296.396,67

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 1.943.044,86€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( UN MILIÓ NOU-CENTS QUARANTA-TRES MIL QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS
CENTIMS )
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1. Objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut té per objecte establir, durant l’execució de les 
obres corresponents a la construcció del projecte “Construcció del primer dipòsit 
antiDSU de Vilanova i la Geltrú i urbanització de la superfície afectada”, les previsions 
respecte a prevenció de riscs d’accidents i malalties professionals, en compliment del 
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre. 

Així mateix, mitjançant aquest Estudi de Seguretat i Salut, es compleix allò que 
s’estipula a l’article 16 de la Llei 31/1995 pel que fa a l’obligació de planificar l’acció 
preventiva a partir d’una avaluació dels riscs per la seguretat i salut dels treballadors. 

2. Pla de seguretat i salut 

L’empresa constructora adjudicatària del projecte, esdevindrà obligada a redactar el 
Pla de Seguretat i Salut, d’acord amb els sistemes organitzatius i procediments de 
treball propis, en compliment del Reial Decret 1627/1997. 

3. Dades generals de l’obra 

1.1 Descripció de l’obra 

El present projecte té per objecte la construcció del dipòsit antiDSU situat al costat de 
la plaça Eduard Maristany de Vilanova i la Geltrú i urbanització de la superfície 
afectada. La construcció d’aquest dipòsit es planteja per resoldre els problemes 
d’abocaments de contaminants en temps de pluja. El dipòsit presenta una funció 
mediambiental: la retenció d’aigua de pluja fortament contaminada degut a 
l’escorriment per la ciutat evita el seu abocament al tram descobert del Torrent de la 
Pastera i posteriorment al mar. Aquesta aigua retinguda es deixa anar poc a poc, de 
manera que pot ser tractada a la depuradora. D’altra banda, l’aigua retinguda 
disminueix el seu grau de contaminació, degut a la sedimentació provocada per la 
seva retenció. A més es realitza la urbanització de la superfície afectada per les obres. 

Com a criteris generals respecte les mesures preventives es poden destacar: 

• Preveure la senyalització adient, tant diürna com nocturna. 
• Delimitar d’acord als plànols adjunts al present estudi de seguretat i salut la 

zona d’obres respecte la zona de vianants i de trànsit rodat. 
• Tota la maquinària que treballi a la zona d’obres portarà la senyalització 

lumínica i sonora que marca la llei. 
• Disposar dins les casetes d’obra del material a punt de ser utilitzat. 
• Preveure que les peces enderrocades hauran de restar sempre subjectes no 

permetent-se la seva caiguda sobre elements inferiors. 
• Tots els treballadors i tota persona que accedeixi a la zona d’obres, durà les 

proteccions individuals obligatòries per a cada cas. 
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1.2 Pressupost d’execució per contracte 

El pressupost d’execució per contracte de l’obra ascendeix a 1.943.044,86 €. 

1.3 Termini d’execució 

El termini d’execució de l’obra serà de onze (11) mesos. 

1.4 Mà d’obra que cal emprar 

Es preveu un nombre de treballadors punta de quaranta (40) treballadors. 

1.5 Pressupost del Estudi de Seguretat i Salut 

El pressupost d’execució material del Pla de Seguretat i Salut ascendeix a 80502,59 €. 

1.6 Unitats constructives que composen l’obra 

• Replanteig i instal·lacions auxiliars 
• Enderrocs 
• Moviments de terres i excavacions 
• Estructures 
• Pavimentació i Urbanització 

1.7 Maquinària i equips auxiliars previstos 

1.7.1 Maquinària 

Es preveu la utilització de la maquinària següent: 

• pala carregadora 
• excavadora sobre erugues 
• excavadora de petites dimensions (tipus bobcat o semblant) 
• retroexcavadora 
• traginadora de trabuc (dúmper) 
• fresadora de paviment 
• motoanivelladora 
• camió de transport 
• camió grua 
• grua mòbil autopropulsada 
• camió-formigonera 
• vibradors elèctrics 
• compressor 
• martells pneumàtics 
• formigonera elèctrica 
• bomba de formigó 
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• regle vibratori per a formigonat de soleres 
• màquina per a doblegar rodó d'acer 
• bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
• compactador 

1.7.2 Equips auxiliars 

• bastides tubulars 
• bastides al damunt de cavallets 
• escales de mà 
• cables, cadenes, eslingues i aparells d’hissat 
• cubilots 
• puntals 
• torretes d’encofrat 
• forqueta portapaleta 

4. Anàlisi de riscs professionals 

1.1 Anàlisi de riscs a causa d’unitats constructives 

En replanteig i instal·lacions auxiliars: 

• Atropellaments causats per maquinària i vehicles. 
• Caigudes a igual o a diferent nivell. 
• Cops i projeccions. 
• Pols. 
• Soroll. 

En enderrocs: 

• Atropellaments causats per maquinària i vehicles 
• Caigudes a igual o a diferent nivell 
• Cops i projeccions. 
• Caigudes de materials a diferents nivells 
• Ferides amb armadures i elements que sobresurtin. 
• Trepitjades d’objectes punxents. 
• Pols. 
• Soroll. 

En moviment de terres i excavacions: 

• Atropellaments causats per maquinària i vehicles. 
• Caigudes a igual o a diferent nivell. 
• Caigudes de materials i objectes. 
• Cops i projeccions. 
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• Esllavissament de les terres. 
• Caiguda de materials damunt de l’operari. 
• Sobre esforç. 
• Pols. 
• Soroll. 

En estructures: 

• Caigudes de personal al buit. 
• Caiguda d’objectes o materials. 
• Caiguda de materials durant les operacions de desencofrat. 
• Caiguda de persones per la vora o buits de l’encofrat. 
• Caigudes al mateix nivell. 
• Talls en emprar les taules de serra circular. 
• Trepitjades d’objectes punxents. 
• Dermatitis causada pel contacte amb el formigó. 
• Vibracions causades per l’ús d’agulles vibrants. 
• Atrapament de les mans amb la canal d’abocada del formigó des del camió. 
• Embussos o taps interns a la canonada de la bomba de formigó. 
• Cops amb la mànega terminal de la bomba de formigó. 
• Contactes elèctrics directes o indirectes. 
• Esquitxos als ulls. 
• Electrocució causada per anul·lació de presa de terra o interruptors diferencials 

de la maquinària elèctrica. 
• Caiguda d’elements estructurals. 
• Caiguda de l’encofrat durant les maniobres d’ubicació o canvi. 
• Talls i ferides causats per l’ús de rodons d’acer. 
• Aixafaments durant l’operació de descàrrega de la ferralla. 
• Ensopegades i torçades en caminar sobre les armadures. 
• Sobre esforç. 
• Pols. 
• Soroll. 

En urbanització i pavimentació: 

• Atropellaments causats per maquinària i vehicles. 
• Caigudes de materials i objectes. 
• Cops i projeccions. 
• Cremades per entrada en contacte amb el paviment 
• Pols. 
• Soroll. 

1.2 Anàlisi de riscs originats per instal·lacions alienes a l’obra 
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Es tindrà especial cura amb els veïns de la zona, per tal de facilitar la seva entrada a 
les seves propietats, de tal mena que les obres no comportin cap tipus de risc per a les 
seves integritats físiques. 

1.3 Anàlisi de riscs de danys a tercers 

• L’obertura de rases pot provocar risc de caigudes de terceres persones. 
• Irrupció de curiosos per tal de seguir el desenvolupament de les obres. 
• L’estretament dels carrers a la zona de voreres pot provocar cops als vianants 

amb les tanques protectores. 
• Possibles ensopegades de vianants amb elements propis de l’obra (maquinària 

diversa, tanques etc.) 
• Caigudes de vianants a la zona d’obra causades per desnivells del panot. 

1.4 Anàlisi de riscs causats per maquinària i equips auxiliars 
previstos 

1.4.1 Maquinària 

En pala carregadora: 

• Caigudes a diferent nivell, en pujar o baixar de la cabina. 
• Atropellament de persones. 
• Cops amb la pala. 
• Bolcada de la màquina. 
• Caiguda de materials. 
• Xoc amb d’altres vehicles. 

En excavadora sobre erugues: 

• Caigudes a diferent nivell, en pujar o baixar de la cabina. 
• Atropellament de persones. 
• Cops amb la pala. 
• Bolcada de la màquina. 
• Caiguda de materials. 
• Lesions causades per la ruptura de les mànegues pneumàtiques. 
• Projecció d’objectes o partícules. 
• Xoc amb d’altres vehicles. 

En retroexcavadora (inclòs de mides petites tipus bobcat o semblant): 

• Caigudes a diferent nivell, en pujar o baixar de la cabina. 
• Atropellament de persones. 
• Cops amb la pala. 
• Bolcada de la màquina. 
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• Caiguda de materials. 
• Lesions causades per la ruptura de les mànegues pneumàtiques. 
• Projecció d’objectes o partícules. 
• Xoc amb d’altres vehicles. 

En traginadora de trabuc (dúmper): 

• Bolc del vehicle. 
• Cops i contusions. 
• Caiguda a diferent nivell a causa del transport de persones al trabuc o al 

vehicle. 
• Col·lisions i atropellaments. 
• Els derivats de la vibració durant la conducció. 
• Cops de maneta durant la posada en marxa. 

En camió de transport: 

• Caigudes a diferent nivell, en pujar o baixar de la cabina. 
• Atropellament de persones. 
• Atrapaments en obrir o tancar la caixa. 
• Bolcada del camió. 
• Xoc amb d’altres vehicles. 

En camió grua: 

• Caigudes a diferent nivell, en pujar o baixar de la cabina. 
• Atropellament de persones. 
• Cops causats per la càrrega. 
• Els derivats de les operacions de manteniment. 
• Bolcada del camió. 
• Xoc amb d’altres vehicles. 
• Caigudes d’elements hissats. 

En grua mòbil autopropulsada: 

• Bolcada de la grua. 
• Atropellament de persones. 
• Atrapaments. 
• Els derivats de les maniobres de manteniment. 
• Contactes amb línies elèctriques. 
• Caiguda de l’estructura en muntatge. 
• Caigudes en pujar o baixar de la màquina. 
• Caiguda de la càrrega suspesa. 

En camió formigonera: 
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• Col·lisions i atropellaments. 
• Cops amb la canaleta d’abocada de formigó. 
• Bolcada del vehicle. 

En vibradors elèctrics: 

• Vibracions. 
• Contactes elèctrics. 
• Ensopegades amb el cable d’alimentació elèctric. 
• Projecció de beurades. 

En compressor: 

• Bolcades durant el transport. 
• Cops ocasionats per la descàrrega. 
• Soroll. 
• Ruptura de la mànega de pressió. 
• Per emanació de gasos tòxics del tub d’escapament. 

En martells pneumàtics: 

• Lesions causades per la ruptura de les barres o punxons del trepant. 
• Lesions causades per la ruptura de les mànegues pneumàtiques. 
• Projecció d’objectes o partícules. 

En formigonera elèctrica: 

• Contactes elèctrics. 
• Atrapaments amb elements de transmissió. 
• Atrapament amb paletes de mescla. 

En bomba de formigó: 

• Taps o embussos a la canonada. 
• Cops amb la mànega terminal. 
• Col·lisions i atropellaments. 
• Caiguda de materials. 
• Cops amb la canaleta del camió 
• Xoc amb d’altres vehicles. 
• Projecció d’objectes o partícules. 

1.4.2 Equips auxiliars 

En bastides tubulars: 

• Caigudes a diferent nivell. 
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• Caiguda de la bastida. 
• Caiguda d’objectes. 
• Atrapaments. 

En bastides sobre cavallets: 

• Caigudes a diferent nivell. 
• Caiguda de la bastida. 
• Caiguda d’objectes. 

En escales de mà: 

• Caigudes a diferent nivell. 
• Lliscament causat per recolzament incorrecte. 
• Bolc lateral causat per recolzament lateral. 
• Caiguda d’objectes. 
• Ruptura causada per defectes ocults. 

En cables, cadenes, eslingues i aparells d’hissat: 

• Caiguda del material causada per ruptura dels elements d’hissat. 
• Caiguda del material causada per un eslingat incorrecte de la càrrega. 

En cubilots: 

• Caiguda de la càrrega. 
• Atrapaments. 

Forqueta portapaleta: 

• Caiguda de la càrrega. 

En puntals: 

• Caigudes des d’alçada durant la instal·lació. 
• Caiguda dels puntals causada per una instal·lació incorrecta. 
• Caiguda dels puntals durant la maniobra de transport elevat. 
• Cops durant la manipulació. 
• Atrapaments de dits durant l’extensió o retracció. 
• Caiguda dels elements als peus. 
• Ruptura del puntal. 
• Lliscament causat per manca de falca o clavaó. 
• Caiguda d’encofrats causada per una disposició incorrecta dels puntals. 

En torretes d’encofrat: 
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• Caigudes a diferent nivell. 
• Caiguda de la torreta. 
• Caiguda d’objectes. 

5. Prevenció de riscs professionals 

5.1 Proteccions individuals 

Les proteccions personals són l’equip que, d’una manera individualitzada, empra el 
treballador d’acord amb el treball que realitza. S’empren quan no és possible suprimir 
totalment el risc amb les proteccions col·lectives. Cal que siguin certificades C.E. i, si 
no n’hi hagués amb aquesta certificació, seran de qualitat adient. 

Protecció del cap: 

Caldrà que tot el personal, incloses les visites, empri cascs de seguretat no metàl·lics, 
classe EA-T. 

Aquests cascs hauran de tenir el cenyidor interior desmuntable i adaptable al cap de 
l’usuari. Disposaran de barballera per tal d’evitar-ne la caiguda en els treballs que ho 
requereixin. 

Protecció de la cara: 

Aquesta protecció s’aconseguirà mitjançant pantalles, de les quals hi ha diferents 
tipus: 

• pantalles abatibles amb arnès propi 
• pantalles abatibles subjectes al casc 
• pantalles amb protecció de cap incorporada 
• pantalles de mà. 

Protecció de l’oïda: 

Quan el nivell de soroll sobrepassi els 80 decibels establerts com a límit per 
l’Ordenança, s’empraran cascs de protecció auditiva. 

Protecció de la vista: 

Es tindrà especial cura en aquest aspecte, a causa de la importància i el risc de lesió 
greu que comporta. Els riscs, entre d’altres, són: 

• impacte de partícules o cossos sòlids 
• acció de pols i fums 
• projecció i esquitxos de líquids 
• radiacions perilloses i enlluernaments. 
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Els elements de protecció seran ulleres de muntura universal amb oculars de protecció 
contra impacte i proteccions addicionals corresponents. 

Protecció de les extremitats inferiors: 

S’empraran botes de cuir de bona qualitat, amb puntera i plantilla de resistència a la 
perforació, homologades classe III. 

Quan es treballi en terres humides i en posada a l’obra de formigó, s’empraran botes 
de goma vulcanitzades de mitja canya, amb sola antilliscant i plantilla i puntera 
metàl·lica. 

Protecció de les extremitats superiors: 

En aquest tipus de treball, la part més exposada a patir un accident són les mans. Per 
això, contra les lesions que pot produir el ciment, s’empraran guants de goma o 
neoprè. Per a les contusions o talls que poguessin produir-se durant la descàrrega i 
moviments de materials i en la col·locació de la ferralla, s’empraran guants antitall. Per 
a treballs elèctrics, a més de les recomanacions de caràcter general, els operaris 
empraran guants aïllants de l’electricitat. 

Protecció de l’aparell respiratori: 

S’empraran adaptadors facials, de tipus careta, proveïts de filtres mecànics, amb 
capacitat mínima de retenció del 95%. 

Cinturó de seguretat: 

A tots els treballs d’altura serà obligatori l’ús del cinturó de seguretat. Aquest tipus de 
cinturó serà homologat. Portaran corda d’amarratge o salvavides de fibra natural o 
artificial, amb mosquetó per a subjectar-se. La longitud serà l’adient perquè no permeti 
una caiguda a un plànol inferior, superior a 1,50 m de distància. 

5.2 Proteccions col·lectives 

Replanteig i instal·lacions auxiliars: 

• Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre. 
• Cinta d’abalisament per a una millor senyalització a llocs poc conflictius. 
• Senyals acústics i lluminosos d’avís a la maquinària. 
• Tanques de limitació i protecció per a contenció de vianants i senyalització 

d’obstacles. 
• Senyals de trànsit; de limitació de velocitat a l’interior i de senyalització d’obres 

a l’exterior del recinte. 
• Senyals de seguretat, d’acord amb el Reial Decret 485/1997 de Senyalització 

de Seguretat a Centres i Locals de Treball. 
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• Equips d’il·luminació, a utilitzar durant els treballs nocturns. 

Enderrocs: 

• Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els enderrocs nets i en ordre. 
• Xarxes o teles metàl·liques de protecció, per a forats produïts per les tasques 

d’enderroc. 
• Xarxes de protecció horitzontals; per a forats del forjat que calgui deixar oberts 

per tal d’entrar materials, escales, etc. Seran de poliamida i se subjectaran a 
les jàsseres amb cargols adients, de manera que sigui fàcil de retirar-les. 

• Tanques de limitació i protecció; per a senyalització de forats, etc. 
• Cinta d’abalisament per a una millor senyalització a llocs conflictius, passos de 

vianants, etc. 
• Senyals acústics i lluminosos d’avís a la maquinària. 
• Senyals de seguretat, d’acord amb el Reial Decret 485/1997 de Senyalització 

de Seguretat a Centres i Locals de Treball. 

Moviments de terres i excavacions: 

• Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre. 
• Xarxes o teles metàl·liques de protecció, per a camins de circulació de 

maquinària., i per a despreniments localitzats. 
• Tanques de limitació i protecció; per a senyalització de camins de maquinària, 

de rases, etc. 
• Cinta d’abalisament per a una millor senyalització a llocs conflictius, passos de 

vianants, passos de màquines, etc. 
• Senyals acústics i lluminosos d’avís de la maquinària. 
• Senyals de seguretat, d’acord amb el Reial Decret 485/1997 de Senyalització 

de Seguretat a Centres i Locals de Treball. 
• Senyals de trànsit; de limitació de velocitat a l’interior i de senyalització d’obres 

a l’exterior del recinte. 
• Regat de pistes, per a limitar l’aixecament de pols. 

Estructures: 

• Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre. 
• Cinta d’abalisament; fonamentalment per a senyalització de forats superiors 

pels qual es poguessin produir caigudes de materials i objectes. 
• Senyals de seguretat, d’acord amb el Reial Decret 1403/1986 de Senyalització 

de Seguretat a Centres i Locals de Treball. 
• Xarxes de protecció horitzontals; per a forats del forjat que calgui deixar oberts 

per tal d’entrar materials, escales, etc. Seran de poliamida i se subjectaran a 
les jàsseres amb cargols adients, de manera que sigui fàcil de retirar-les. 
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• Baranes; per a forats interiors de forjat i terrasses. Se’n col·locaran de 
metàl·liques abans de formigonar el forjat, subjectades on sigui possible amb 
guardacossos. 

• Cables de subjecció de cinturons de seguretat; per a soldadors i treballs a la 
vora del forjat. 

• Xarxes; per a protecció de la vora del forjat. 
• Cinta d’abalisament; per a una millor senyalització de baranes i avisos a llocs 

conflictius. 
• Escales; per a l’accés als encofrats, preferiblement acoblades a bastides 

tubulars. 

Urbanització i pavimentació: 

• Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre. 
• Xarxes o teles metàl·liques de protecció, per a localització de la zona a 

pavimentar. 
• Tanques de limitació i protecció; per a senyalització de les zones a pavimentar, 

etc. 
• Cinta d’abalisament per a una millor senyalització a llocs conflictius, passos de 

vianants, etc. 
• Senyals acústics i lluminosos d’avís a la maquinària. 
• Senyals de trànsit; de limitació de velocitat a l’interior i de senyalització d’obres 

a l’exterior del recinte. 
• Senyals de seguretat, d’acord amb el Reial Decret 485/1997 de Senyalització 

de Seguretat a Centres i Locals de Treball. 

5.3 Prevenció contra el foc 

Es seguiran les següents mesures de seguretat: 

• Designar un equip especialment format per a l’ús dels mitjans d’extinció. 
• Tallar el corrent des del quadre general, per tal d’evitar curtcircuits un cop 

acabada la jornada laboral. 
• Prohibir fumar a les zones de treball on hi hagi un perill evident d’incendi, a 

causa dels materials que s’emprin. 
• Prohibir el pas a persones alienes a l’obra. 

5.4 Prevenció de riscs causats per la utilització de maquinària i 
equips 

5.4.1 Maquinària 

En pala carregadora: 

• Es respectaran els senyals del codi de circulació. 
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• Es prohibit de baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat. 
• Es tindrà especial cura a circular per terrenys irregulars o sense consistència. 
• No es circularà per rampes superiors al 20% en terrenys humits i al 30% en 

terrenys secs. 
• No se sobrecarregarà el vehicle, i es distribuirà la càrrega uniformement per tal 

d’evitar bolcs. 
• Es terminantment prohibit de realitzar maniobres perilloses i de sobrepassar els 

20 km/hora. 
• Es terminantment prohibit de transportar persones al vehicle. 
• El maquinista serà sempre una persona qualificada, i tindrà permís de conduir. 

En retroexcavadora (inclòs de mides petites tipus bobcats o semblants): 

• Es respectaran els senyals del codi de circulació. 
• Es prohibit de baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat. 
• Es tindrà especial cura a circular per terrenys irregulars o sense consistència. 
• No es circularà per rampes superiors al 20% en terrenys humits i al 30% en 

terrenys secs. 
• No se sobrecarregarà el vehicle, i es distribuirà la càrrega uniformement per tal 

d’evitar bolcades. 
• Es terminantment prohibit de realitzar maniobres perilloses i de sobrepassar els 

20 km/hora. 
• Es terminantment prohibit de transportar persones al vehicle. 
• El maquinista serà sempre una persona qualificada, i tindrà permís de conduir. 
• En presència de Línies Elèctriques aèries, es mantindran les distàncies de 

seguretat. 
• Abans d’iniciar les maniobres, a més d’haver instal·lat el fre de mà, es 

col·locaran falques d’immobilització de les rodes. 

En excavadora sobre erugues: 

• Es respectaran els senyals interns de les obres. 
• Es prohibit de baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat. 
• Es tindrà especial cura a circular per terrenys irregulars o sense consistència. 
• No es circularà per rampes superiors al 20% en terrenys humits i al 30% en 

terrenys secs. 
• No se sobrecarregarà el vehicle, i es distribuirà la càrrega uniformement per tal 

d’evitar bolcades. 
• Es terminantment prohibit de realitzar maniobres perilloses i de sobrepassar els 

20 km/hora. 
• Es terminantment prohibit de transportar persones al vehicle. 
• El maquinista serà sempre una persona qualificada, i tindrà permís de conduir. 
• En presència de Línies Elèctriques aèries, es mantindran les distàncies de 

seguretat. 
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• Abans d’iniciar les maniobres, a més d’haver instal·lat el fre de mà, es 
col·locaran falques d’immobilització de les rodes. 

En traginadora de trabuc (dúmper): 

• Es respectaran els senyals del codi de circulació. 
• Es prohibit de baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat. 
• Es tindrà especial cura a circular per terrenys irregulars o sense consistència. 
• No es circularà per rampes superiors al 20% en terrenys humits i al 30% en 

terrenys secs. 
• No se sobrecarregarà el vehicle, i es distribuirà la càrrega uniformement per tal 

d’evitar bolcs. 
• Es terminantment prohibit de realitzar maniobres perilloses i de sobrepassar els 

20 km/hora. 
• Es terminantment prohibit de transportar persones al vehicle. 
• El maquinista serà sempre una persona qualificada, i tindrà permís de conduir. 

En camió de transport: 

• Els camions estaran en perfecte estat de manteniment. 
• L’accés i circulació interna s’efectuaran pels llocs indicats, amb especial 

esment al compliment de les Normes de Circulació i a la senyalització 
disposada. 

• En presència de Línies Elèctriques aèries, es mantindran les distàncies de 
seguretat. 

• Se situarà sempre a terrenys segurs i estables. 
• Abans d’iniciar les maniobres de descàrrega del material, a més d’haver 

instal·lat el fre de mà, es col·locaran falques d’immobilització de les rodes. 
• L’ascens i descens de les caixes dels camions s’efectuaran mitjançant escala 

metàl·lica. 

En camió grua: 

• Els camions estaran en perfecte estat de manteniment. 
• L’accés i circulació interna s’efectuaran pels llocs indicats, amb especial 

esment al compliment de les Normes de Circulació i a la senyalització 
disposada. 

• En presència de Línies Elèctriques aèries, es mantindran les distàncies de 
seguretat. 

• Se situarà sempre a terrenys segurs i estables. 
• Abans d’iniciar les maniobres de descàrrega del material, a més d’haver 

instal·lat el fre de mà, es col·locaran falques d’immobilització de les rodes. 
• L’ascens i descens de les caixes dels camions s’efectuaran mitjançant escaleta 

metàl·lica. 
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• Els gats estabilitzadors es recolzaran sobre terreny ferm o sobre taulons de 9 
cm de gruix, per tal d’emprar-los com a elements de repartiment. 

• Es prohibit de sobrepassar la Càrrega admesa pel fabricant de la grua, en 
funció de la longitud en servei del braç. 

• Es prohibit de romandre o de realitzar treballs dins del radi d’acció de la grua. 
• El ganxo portarà pestell de seguretat. 
• Revisió, almenys trimestral, de la grua i dels seus elements auxiliars. 

En grua mòbil autopropulsada: 

• Les grues tindran al dia el llibre de manteniment, en prevenció del risc mecànic. 
• Els gats estabilitzadors es recolzaran sobre terreny ferm o sobre taulons de 9 

cm. De gruix, per tal d’emprar-los com a elements de repartiment. 
• Es prohibit de sobrepassar la Càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua, 

en funció de la longitud en servei del braç.  
• En presència de Línies Elèctriques aèries, es mantindran les distàncies de 

seguretat. 
• Se situarà sempre en terrenys segurs i estables. 
• Es prohibit de romandre o realitzar treballs dins del radi d’acció de la grua. 
• No s’emprarà mai per al transport de persones. 
• No es realitzaran mai tirs oblics. 
• Quan el vent sigui superior a 70 km/h, se suspendran les maniobres. 
• Es comprovaran periòdicament els elements d’hissat. 
• El ganxo portarà pestell de seguretat. 
• Revisió, almenys trimestral, de la grua i dels seus elements auxiliars. 

En camió formigonera: 

• No s’aturarà a recolzades o revolts de poca visibilitat. 
• Es provaran els frens desprès de netejar-lo o de circular per zones molles. 
• No circularà amb la canaleta solta. 
• Es maniobrarà lentament mentre es descarrega el formigó als talls. 
• No es farà marxa enrera sense assegurar-se que el camí estigui lliure. 
• Si es bàscula formigó en pendents, s’assegurarà el bon funcionament del fre de 

mà i es falcarà el vehicle de manera adient. 
• Si el conductor és absent, no es deixaran les claus posades. 
• Es pararà especial atenció en circular per terrenys irregulars o sense 

consistència. 
• S’empraran senyals acústics de marxa enrere i es vigilarà el bon funcionament 

de les llums. 

En vibradors elèctrics: 
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• Es connectaran a quadre de connexions amb interruptor diferencial de 300 ma i 
presa de terra, la resistència de la qual no serà superior, d’acord amb la 
sensibilitat del diferencial, a la que garanteixi una tensió màxima de 24 v. 

• Es revisaran diàriament les mànegues i els elements de subjecció. 

En compressors: 

• El transport en suspensió es realitzarà mitjançant un eslingat a quatre punts. 
• El compressor romandrà en estació amb la llança d’arrossegament en posición 

horitzontal. 
• Les carcasses protectores estaran tancades. 
• Els recipients de pressió es protegiran del sol o d’altres fonts de calor. 
• Les mànegues es protegiran dels cops, del pas de vehicles, etc. 
• Les operacions de proveïment de combustible s’efectuaran amb el motor 

aturat. 
• Les mànegues que cal emprar estaran en perfectes condicions d’ús i es 

rebutjaran les que s’observin deteriorades o esquerdades. 
• Els mecanismes de connexió seran rebuts mitjançant racords de pressió. 

En martells pneumàtics: 

• Es revisaran diàriament les mànegues i els elements de subjecció. 
• Els mànecs i punys seran del tipus que absorbeixen les vibracions. 
• Tindran un disseny que els faci fàcilment manejables. 
• Estaran equipats amb un atenuador de so interior o exterior. 
• No es desmuntarà la mànega del martell sense haver tallat abans l’aire. 
• Es comprovarà l’acoblament perfecte dels punxons, barrines, etc., amb el 

martell. 
• Es treballarà sempre amb els peus en un pla superior al d’atac amb el punxó. 

En formigonera elèctrica: 

• El cable d’alimentació elèctrica tindrà el grau d’aïllament adient per intempèrie i 
el connexionat perfectament protegit. No estarà premsat per la carcassa i tindrà 
la presa de terra connectada a aquesta carcassa. 

• Es connectaran a quadre de connexions amb interruptor diferencial de 300 mA 
i presa de terra, la resistència de la qual no serà superior, d’acord amb la 
sensibilitat del diferencial, a la que garanteixi una tensió màxima de 24 v. 

• La neteja de les paletes de mescla es realitzarà amb la màquina parada. 

En bomba de formigó: 

• El maquinista serà sempre una persona qualificada. 
• S’empraran senyals acústics de marxa enrere i es vigilarà el bon funcionament 

de les llums. 
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5.4.2 Equips auxiliars 

En bastides tubulars: 

• Durant el muntatge es tindran presents les especificacions següents: 
• No s’iniciarà un nou nivell sense haver conclòs abans el nivell de partida amb 

tots els elements d’estabilitat. 
• Les unions de tubs s’efectuaran mitjançant les mordasses i passadors 

previstos, rebutjant qualsevol altra solució diferent al model. 
• Les plataformes de treball es consolidaran immediatament desprès d’ésser 

muntades. 
• Les plataformes tindran un mínim de 60 cm d’amplària. Es limitaran amb 

barana de 90 cm d’alçada, formada per llistó superior, intermedi i entornpeu de 
20 cm. 

• El recolzament de les bastides es realitzarà sobre taulons de repartiment de 
càrregues, a les zones de recolzament directe sobre el terreny. Es prohibeixen 
els suplements formats per bidons, piles de materials, etc. 

• Els mòduls base es travaran mitjançant travessers tubulars a nivell, per damunt 
de 1,90 m i amb els travessers diagonals, per tal de rigiditzar perfectament el 
conjunt. 

• Les bastides es muntaran a una distància màxima de 30 cm de separació del 
parament vertical on es treballa, es travaran als paraments verticals ancorant-
los a punts forts. 

• Es prohibit de pastar directament damunt de les plataformes de treball. 

En bastides sobre cavallets: 

• Els cavallets sempre es muntaran perfectament anivellats, per tal d’evitar els 
riscs de treballar damunt de superfícies inclinades. 

• Les plataformes de treball no sobresortiran més de 40 cm pels laterals, per tal 
d’evitar el risc de bolc, i la separació dels cavallets no serà superior a 2,50 m. 

• Les bastides es formaran amb un mínim de dos cavallets, i és prohibit d’emprar 
bidons, taulons, etc. 

• Les plataformes tindran un mínim de 60 cm d’amplària. Es limitaran amb 
barana de 90 cm d’alçada, formada per llistó superior, intermedi i entornpeu de 
20 cm. 

En escales de mà: 

• No es podran emprar per salvar alçades de més de 6 m. Per alçades més 
grans, caldrà emprar escales telescòpiques. 

• Portaran sabates antilliscants a l’extrem inferior. 
• Sobrepassaran en 0,90 m. L’alçada que cal salvar i estaran amarrades per 

l’extrem superior a l’estructura a la qual permeten l’accés. 
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• S’instal·laran de tal manera que el seu recolzament inferior disti de la projecció 
vertical del superior 1/4 de la longitud del muntant entre recolzaments. 

• L’accés dels operaris es farà un per un i s’efectuarà frontalment. No es podran 
transportar pesos superiors a 25 kg. 

• Seran preferiblement metàl·liques. Si són de fusta, tindran les bancades d’una 
sola peça, sense nusos ni defectes, els esglaons estaran encaixats i no clavats, 
i no estaran pintades, sinó que el vernís serà transparent. 

En cables, cadenes, eslingues i aparells d’hissat: 

• Només s’empraran elements de resistència adient. 
• No s’empraran els elements de manutenció fent-los formar angles aguts o 

sobre arestes vives. En aquest sentit convé: 
• Protegir les arestes amb draps, sacs o, millor encara, amb escaires de 

protecció 
• Equipar amb guardacaps els anells terminals dels cables 
• No emprar cables ni cadenes lligats. 
• En la càrrega que cal elevar, s’escolliran els punts de fixació que no permetin el 

lliscament de les eslingues, tenint cura que aquests punts es trobin disposats 
d’una forma adient en relació amb el centre de gravetat de la càrrega. 

• La càrrega romandrà en equilibri estable, emprant si cal un pòrtic per a 
equilibrar les forces de les eslingues. 

• S’observaran detalladament les mesures següents: 
• Quan calgui moure una eslinga, s’afluixarà tant com sigui necessari per a 

desplaçar-la. 
• Mai no es desplaçarà una eslinga des de sota de la càrrega 
• Mai no s’elevaran les càrregues bruscament. 

En cubilot: 

• S’adaptarà a la càrrega màxima que pugui elevar la grua i es revisarà 
periòdicament la zona d’amarratge i la boca de sortida de formigó, per tal de 
garantir l’hermetisme durant el transport. 

En forqueta portapaleta: 

• No s’emprarà per al transport de material solt o simplement recolzat. La seva 
funció És la de transportar càrrega sobre la plataforma. 

En puntals: 

• Els puntals s’aplegaran a llocs adients, per capes horitzontals d’un sol puntal 
d’alçada, essent cada capa perpendicular a la immediatament inferior. 
L’estabilitat vindrà donada per la fixació de peus de limitació lateral. 

• Es prohibit, desprès de desencofrar, d’amuntegar irregularment els puntals. 
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• L’hissat a les plantes es realitzarà en paquets fleixats pels dos extrems. 
• Un treballador no podrà carregar a l’esquena, per a prevenir sobreesforços, 

més de dos puntals, els quals tindran sempre els passadors i les mordasses 
col·locats en la posició que asseguri la immobilitat dels elements. 

• Les fileres de puntals es disposaran sobre jaços de taulons de fusta, anivellats i 
aplomats en la direcció en la qual han de treballar. Si cal que els puntals 
treballin inclinats, aquests jaços de taulons es falcaran. 

• Els puntals tindran la longitud necessària per a la missió que cal realitzar, 
estaran en perfectes condicions de manteniment, amb els cargols greixats, 
sense deformacions i dotats, en els extrems, de plaques per a recolzaments i 
clavaó. 

En torretes d’encofrat: 

• Se seguiran les mateixes precaucions de muntatge que en el cas de bastides 
tubulars. 

• Si porten rodes, es complirà que l’alçada de la torreta, dividida per la seva 
amplària menor, sigui més de tres. 

• No es podran transportar persones o materials sobre les torretes durant les 
maniobres de canvi de posició. 

• Es prohibit de pujar-hi o realitzar-hi treballs sense haver col·locat els frens 
antitrànsit de les rodes. 

6. Prevenció de riscs a tercers 

6.1 Accés a l’obra 

Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra i es prohibirà el pas a tota persona 
aliena, col·locant els tancaments necessaris. 

La senyalització serà mitjançant: 

• Avisos al públic col·locats perfectament verticals i d’acord amb el seu missatge. 
• Faixa d’acotament destinada a l’acotament i limitacions de rases, així com a la 

limitació de passos de vianants i de vehicles. 
• Tanca plàstica tipus masnet de color taronja, per a l’acotament i limitació de 

passos de vianants i de vehicles, rases, i com a tanca a llocs poc conflictius. 

Els detalls sobre l’accés a l’obra es troben al plànol número 3: Accés a l’obra i al plànol 
número 4: Tancament i senyalització de l’obra. 

6.2 Afectacions al trànsit 

Els detalls sobre les afectacions al trànsit es troben al plànol número 5: Afectacions al 
trànsit. 
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6.3 Afectacions al transport públic 

A la Plaça de l’Estació d’Autobusos es troben parades d’autobusos urbans i 
interurbans. 

El recorregut dels autobusos interurbans no es veu afectat per les obres. Els 
autobusos accediran i sortir de la parada de la Plaça de l’Estació per l’Avinguda del 
Ferrocarril i l’Avinguda de Víctor Balaguer. 

Autobusos urbans 

 
Mapa autobusos urbans de Vilanova i la Geltrú 

 

La freqüència de pas dels autobusos és entre 15 i 30 minuts depenent de la línea i la 
franja horària. 

A continuació es detallen les afectacions de l’obra a cada una de les línies afectades. 
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L1 

Parada anul·lada: L1-Plaça Eduard Maristany.  

L’autobús, des del carrer Forn de Vidre es desviarà pel carrer Magdalena Miró. 

Parada més propera: L1-Can Pahissa. 

 
Línea 1: situació actual 

 
L1: situació durant les obres 

Parada Anul·lada  
L1 -Pl. Eduard Marisntany  

Parada més propera 
L1 –Can Pahissa  

Zona obres 

Zona obres 
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L2 

Parada anul·lada: L2-Plaça Eduard Maristany.  

L’autobús es desviarà des del carrer Forn de Vidre pel carrer de la Llibertat.  

Parada més propera: L2-Llibertat, 72. 

 
L2: situació actual 

 
L2: situació durant les obres 

Parada anul·lada  
L2 -Pl. Eduard Marisntany  

Parada més propera 
L2 –Llibertat, 72  

Zona obres 

Zona obres 
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L3 

Parada anul·lada: L3-Plaça Eduard Maristany.  

L’autobús continua per Rambla Josep Tomàs Ventosa.  

Nova parada: Rambla Josep Tomàs Ventosa/Carrer de Victor Balaguer. 

 
L3: situació actual 

 
L3: situació durant les obres 

Parada anul·lada  
L3 -Pl. Eduard Marisntany  

Nova parada 
L3 – Rbla. Josep Tomàs 

Ventosa/Carrer de Victor Balaguer 

Zona obres 

Zona obres 
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L4 

Parada anul·lada: L4-Plaça Eduard Maristany. 

L’autobús es desviarà des del carrer Forn de Vidre pel carrer de la Llibertat.  

Nova parada: Llibertat, 72. 

 
L4: situació actual 

 
L4: situació durant les obres 

Parada anul·lada 
L4 -Pl. Eduard Marisntany  

Nova parada 
L4 – Llibertat, 72 

Zona obres 

Zona obres 
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Resum global 

 
Situació actual 

 
Situació durant les obres 

Zona obres 

Zona obres 
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Parades anul·lades: 

Quedaran anul·lades les parades de les línies L1, L2, L3, L4 d’autobús de la Plaça 
Eduard Maristany. 

Desviaments: 

L1: l’autobús, es desviarà des del carrer Forn de Vidre pel carrer Magdalena Miró. 

L2: l’autobús es desviarà des del carrer Forn de Vidre pel carrer de la Llibertat. 

L3: l’autobús continua per Rambla Josep Tomàs Ventosa. 

L4: l’autobús es desviarà des del carrer Forn de Vidre pel carrer de la Llibertat.  

Noves parades: 

S’habilitaran dues noves parades:  

L3: Rbla. Josep Tomàs Ventosa/Carrer de Victor Balaguer 

L4: Llibertat, 72 

6.4 Informació als ciutadans 

6.4.1 Tríptic informatiu 

Es realitzarà un tríptic informatiu amb tota la informació referent als canvis a les línies 
d’autobusos (parades anul·lades, noves parades i desviaments dels autobusos). 
Aquests tríptics estaran disponibles a l’estació de RENFE i a tots els punts 
d’informació ciutadana. 

6.4.2 Reunió informativa pels veïns 

A més, abans de l’inici de les obres s’organitzarà una reunió adreçada a tots els veïns 
del Barri del Mar de Vilanova i la Gletrú o s’informarà de: 

• Les característiques bàsiques del projecte. 
• Les millores que el projecte aportarà des de el punt de vista mediambiental. 
• Durada de les obres 
• Molèsties que ocasionaran les obres (aparcament, tall de carrers, modificacions 

en les línies d’autobús urbà) 

La reunió tindrà lloc al Centre Cívic Mar, situat a: 

 Passeig Marítim, 73, 08800 - Vilanova i la Geltrú  

7. Organització de l’obra 
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7.1 Òrgans de seguretat a l’obra 

Vigilant de seguretat 

Es designarà un vigilant de seguretat, la missió del qual serà la de fer eficaços els 
mitjans de seguretat, tot preveient les necessitats amb antelació i fent complir el 
programa establert en aquest pla i a les seves possibles actualitzacions. 

Comitè de Seguretat i Salut 

En general, es constituirà un Comitè de Seguretat i Salut, com òrgan paritari de 
participació i consulta, si l’obra supera els 50 treballadors. Les competències del 
comitè seran les donades per el article 39 de la Llei 31/1995, participar en l’elaboració, 
posada en pràctica i avaluació del pla de prevenció de riscos a l’obra. 

Estarà format per un nombre igual de delegats de prevenció i representants de 
l’empresa constructora. 

Comitè de Coordinació de Subcontractistes 

Es constituirà un comitè per a coordinar i controlar les mesures de prevenció de riscs 
d’aplicació a l’obra. Estarà format pel cap d’obra, el vigilant de seguretat i un 
representant de cada empresa subcontractada. 

El comitè es reunirà mensualment i es redactarà una acta de la reunió que signaran 
tots els assistents. 

Es guardarà fotocòpia de tots els documents que es generin relacionats amb el Vigilant 
i amb el comitè en una carpeta-arxivador de Seguretat i Higiene. 

Si no es considerés necessari la formació d’aquest comitè, el contractista establirà, al 
Pla de Seguretat i Salut, el mitjà de coordinació que calgui quant a la protecció i la 
prevenció de riscos laborals. 

7.2 Formació i informació sobre riscs 

Tot el personal haurà de rebre, en ingressar a l’obra, una exposició dels mètodes de 
treball i dels riscs que se’n deriven, juntament amb les mesures de seguretat que 
caldrà emprar. 

S’escollirà el personal més qualificat i es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, 
de manera que tots els talls disposin d’algun socorrista. 

Es lliuraran a tots els treballadors instruccions de seguretat. 

7.3 Casetes d’obra 
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Es disposaran dues casetes, una serà una caseta-menjador i l’altra una caseta-bany. 

La caseta-menjador disposarà de: 

• Nevera 
• Microones 
• Pica 
• Farmaciola 
• Taula 
• Cadires 

La caseta-bany disposarà de: 

• Sanitaris 
• Penjarrobes 
• Bancs 
• Dutxa 
• Guixetes 

La ubicació de les casetes d’obra es detalla en el plànol número 4: Tancament i 
senyalització de l’obra. 

Els detalls de distribució interior de les casetes es detallen al plànol número 6: Casetes 
d’obra. 

7.4 Medicina i primers auxilis 

Hospitals i centres de salut 

Al plànol número 2: Hospitals i seguretat ciutadana, es troba detallada la situació i 
dades de contacte dels hospitals i centres de salut més propers a la zona d’obres. 

Farmacioles 

Es disposarà d’una farmaciola a la caseta-menjador que contingui el material 
especificat en l’Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball. Es col·locarà al 
magatzem. 

Es revisarà periòdicament i es reposarà immediatament el material consumit. 

Hi haurà un manual de primers auxilis i estarà sota la cura de la persona més adient. 

Protocol a seguir en cas d’accident 

S’informarà a l’obra de las adreces i números telefònics de la Mútua d’Accidents, 
ambulàncies, taxis i d’altres mitjans de evacuació d’accidentats. 
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S’elaborarà, el més aviat possible, un informe tècnic de l’accident. 

Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra haurà de passar un reconeixement 
mèdic previ al treball. Aquest reconeixement es repetirà anualment. 

S’analitzarà l’aigua destinada al consum dels treballadors, per tal de garantir-ne la 
potabilitat, si no prové de cap xarxa de proveïment públic. 

7.5 Senyalització de seguretat a l’obra 

De forma general, en aquesta obra caldrà emprar la senyalització que es detalla a 
continuació, tot i que s’utilitzarà la més adient en funció de les situacions no previstes 
que sorgeixin. 

S’instal·larà un rètol a l’oficina d’obra amb els telèfons d’interès més importants que cal 
emprar en cas d’accident o incident al recinte d’obra. Aquest rètol ha d’estar en un lloc 
visible per tal de poder fer ús dels telèfons el més ràpidament possible, si fos 
necessari. 

A la/es entrada/es de personal a l’obra, s’instal·laran els senyals següents: 

• Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra. 
• Utilització obligatòria del casc. 

Als quadres elèctrics general i auxiliars d’obra, s’instal·laran els senyals de perill 
elèctric. 

A les zones on existeixi perill de caiguda des d’alçada (rases), s’empraran els senyals 
de perill de caigudes a diferent nivell. 

Caldrà emprar la cinta abalisadora per a advertir del senyal de perill en aquelles zones 
on existeixi risc (rases, buidatges, etc.), Fins que s’instal·li la protecció definitiva. 

A la zona d’ubicació de la farmaciola de primers auxilis, s’instal·larà el senyal 
corresponent. 

Els detalls de senyalització i tancament es troben detallats al plànol número 4: 
Tancament i senyalització  de l’obra. 

7.6 Posada a la pràctica 

En començar l’obra, es lliurarà a tot el personal l’equip bàsic de seguretat casc, 
granota de treball, guants i botes classe III, a més de botes d’aigua i vestit 
impermeable. També se’ls formarà en els mètodes de treball i en les proteccions que 
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han d’emprar. Es portarà un control del material lliurat, amb una fitxa signada pel 
treballador. 

Es col·locarà la senyalització adient de riscs a l’obra. Els senyals s’agruparan en 
taulers I es distribuiran estratègicament per l’obra. 

Es compliran les normes prioritàries de seguretat pel que fa a proteccions perimetrals, 
de forats horitzontals, bastides, treballs en rases, pestell de seguretat en ganxos, 
elements d’hissat, xarxes, torres de formigonat, etc. 

Les plataformes de treball seran adients i es col·locaran accessos correctes als 
encofrats. 

Les zones de treball es mantindran netes i desembarassades. Es delimitaran els 
aplegaments, les zones de trànsit de vehicles, etc. 

Es delimitaran les zones de rases, pantalles, pilons, etc. 

La senyalització d’avisos al públic serà clara i suficient, i es col·locaran els rètols sobre 
tauler i a les zones de l’obra que, per la seva situació perimetral, permetin informar 
preventivament. 

S’establiran separacions físiques adients, passos segurs i distàncies de seguretat a les 
zones d’influència de maquinària. 

La instal·lació elèctrica es protegirà mitjançant interruptors diferencials i posada a 
terra. 

Tota la maquinària elèctrica disposarà de conducte de posada a terra, connectada a 
carcassa. 

7.7 Seguiment i control 

Seguiment 

Hi haurà reunions periòdiques del comitè de Coordinació de Subcontractistes, en les 
quals es tindran en compte els punts següents: 

• Instal·lacions mèdiques: La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà 
el material consumit. 

• Proteccions personals: Es comprovarà l’existència, ús i estat de les 
proteccions personals, les quals tindran fixat un període de vida útil, a la fi del 
qual es rebutjaran. 

Quan les circumstàncies de treball produeixin una deterioració més ràpida 
d’una determinada peça, es reposarà independentment de la durada prevista o 
de la data de lliurament. 
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El lliurament de les peces de protecció personal es controlarà mitjançant unes 
fitxes personals de lliurament de material, controlant alhora les reposicions 
efectuades. 

• Proteccions col·lectives: Igual que les proteccions personals, quan les 
circumstàncies de treball produeixin una deterioració més ràpida d’un equip 
determinat, es reposarà independentment de la durada prevista. 

• Instal·lacions del personal: Per a la neteja i conservació d’aquests locals, es 
disposarà d’un treballador amb la dedicació necessària. 

• Investigació d’accidents: Es realitzarà la investigació de l’accident allò on 
hagi tingut lloc, amb l’interessat i testimonis. S’estudiarà a fons l’informe Tècnic 
i es prendran les mesures oportunes perquè no es repeteixi. 

Control 

Es realitzarà un seguiment del Pla de Seguretat i Higiene mensualment. 

S’analitzaran totes les necessitats i propostes indicades al punt anterior. 

En el cas que sorgissin modificacions o es poguessin preveure necessitats noves, es 
podrà actualitzar el Pla. 

El control serà realitzat pel Coordinador de Seguretat a l’obra o el cap d’obra. 

7.8 Normes de seguretat aplicables a les activitats constructives, 
maquinària i instal·lacions 

7.7.1. Instal·lació elèctrica provisional 

La instal·lació elèctrica complirà allò establert als reglaments d’alta i baixa tensió i a les 
resolucions complementàries del Ministeri d’Indústria, i també a l’Ordenança General 
de Seguretat i higiene, especialment al capítol 6, articles 51, 52, 59 i 60. 

Per als quadres elèctrics: 

• Seran metàl·lics de tipus per a intempèrie, amb porta i pany de seguretat (amb 
clau), segons norma UNE-20324. 

• Tot i Ésser de tipus per a intempèrie, es protegiran de l’aigua de pluja 
mitjançant viseres eficaces com a protecció addicional. 

• Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra. 
• Posseiran, adherit damunt de la porta, un senyal normalitzat de perill, risc 

elèctric. 
• Els quadres elèctrics es penjaran de taulons de fusta collats als paraments 

verticals o bé a peudrets ferms. 
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• Els quadres elèctrics posseiran preses de corrent per a connexions 
normalitzades blindades per a intempèrie, en nombre determinat, segons el 
càlcul realitzat. 

Per a les preses d’energia: 

• Les preses de corrent dels quadres s’efectuaran dels quadres de distribució, 
mitjançant clavilles normalitzades blindades (protegides contra contactes 
directes) i, sempre que sigui possible, amb enclavament. Cal estendre aquesta 
norma a les preses del quadre general i quadre de distribució. 

• Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell, màquina 
o màquina-eina. 

• La tensió sempre estarà a la clavilla femella, mai a la clavilla mascle, per tal 
d’evitar els contactes elèctrics directes. 

Per a la protecció dels circuits: 

• La instal·lació posseirà tots aquells interruptors automàtics que el càlcul 
defineixi com a necessaris; tanmateix, es calcularan sempre minorant per tal 
que actuïn dins del marge de seguretat, és a dir, abans que el conductor al qual 
protegeixen arribi a la càrrega màxima admissible. 

• Els interruptors automàtics s’instal·laran a totes les línies de presa de terra dels 
quadres de distribució i d’alimentació a totes les màquines, aparells i màquines-
eina de funcionament elèctric. 

• Els circuits generals també estaran protegits amb interruptors. 
• La instal·lació d’enllumenat general, per a les instal·lacions provisionals d’obra i 

de primers auxilis i d’altres casetes, estarà protegida per interruptors 
automàtics magnetotèrmics. 

• Tota la maquinària elèctrica estarà protegida per un disjuntor diferencial. 
• Totes les línies estaran protegides per un disjuntor diferencial. 
• Els disjuntors diferencials s’instal·laran d’acord amb les següents sensibilitats: 

300 mA- (segons R.E.B.T.). Alimentació a la maquinària. 

30 mA- (segons R.E.B.T.). Alimentació a la maquinària com a millora del 
nivell de seguretat. 

30 mA- Per a les instal·lacions elèctriques d’enllumenat no portàtil. 

Per a les preses de terra: 

• El transformador de l’obra estarà dotat d’una presa de terra ajustada als 
Reglaments vigents i a les normes pròpies de la companyia elèctrica 
subministradora a la zona. 

• Les parts metàl·liques de cada equip elèctric disposaran de presa de terra. 
• El neutre de la instal·lació es posarà a terra. 
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• La presa de terra s’efectuarà mitjançant la piqueta o placa de cada quadre 
general. 

• El fil de presa de terra es protegirà sempre amb macarró de colors groc i verd. 
Es prohibit expressament d’emprar-lo per a d’altres usos. 

• S’instal·laran preses de terra independents en els casos següents: 

Carrils per a estada o desplaçament de màquines (grues, locomotores). 

Carrils per a desplaçament de muntacàrregues o d’ascensors. 

• La presa de terra de les màquines-eina que no estiguin dotades de doble 
aïllament s’efectuarà mitjançant fil neutre en combinació amb el quadre de 
distribució corresponent i el quadre general d’obra. 

• Les preses de terra calculades se situaran en el terreny de tal manera que el 
seu funcionament i eficàcia siguin els requerits per la instal·lació. 

• La conductivitat del terreny s’augmentarà abocant aigua periòdicament al lloc 
de la fixació de la piqueta (placa o conductor). 

• Les preses de terra de quadres elèctrics generals diferents seran independents 
elèctricament. 

Per a l’enllumenat: 

• La il·luminació dels talls serà sempre l’adient per a realitzar els treballs amb 
seguretat. 

• La il·luminació mitjançant portàtils complirà la norma següent: portalàmpades 
estanc de seguretat amb mànec aïllant, reixeta protectora de la bombeta 
dotada de ganxo per a penjar-la a la paret, mànega antihumitat, clavilla de 
connexió normalitzada estanca de seguretat, alimentats a 24 v. 

• L’energia elèctrica que calgui subministrar a les làmpades portàtils (o fixes, 
segons els casos), per a la il·luminació de talls entollats (o humits), se servirà 
mitjançant un transformador de corrent que la redueixi a 24 volts. 

Per al manteniment i reparació de la instal·lació elèctrica provisional d’obra: 

• El personal de manteniment de la instal·lació serà electricista, en possessió de 
carnet professional corresponent. 

• Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament i, especialment, quan es 
detecti una fallada, moment en què es declararà fora de servei, desconnectant-
la elèctricament i penjant el rètol corresponent al quadre de govern. 

• L’ampliació o modificació de línies, quadres i assimilables serà efectuada 
només pels electricistes. 

7.7.2. Normes de seguretat en treballs d’encofrat i desencofrat 

No es permetrà que un treballador sigui sota la càrrega durant les operacions d’hissat 
de la fusta o peces d’encofrat. 



 

Construcció del primer dipòsit antiDSU de Vilanova i la Geltrú i urbanització de la superfície afectada    _                                   

38 

Els claus de les fustes ja emprades s’hauran de treure o repicar immediatament 
desprès del desencofrat, a més de retirar els que puguin haver quedat a terra. 

Els aplegaments de fusta han d’ocupar el mínim espai possible, han d’estar 
degudament classificats i no han d’obstaculitzar el pas. 

Tota la maquinària elèctrica ha de tenir posada a terra i els interruptors diferencials 
corresponents. Es mantindran en bon estat totes les connexions i els cables. 

Les connexions elèctriques es faran amb mecanismes estancs d’intempèrie. 

7.7.3. Normes de seguretat per a treballs de ferrallat 

Durant el moviment de les barres s’evitarà que passin sobre el personal. 

L’hissat de les armadures, en barres o muntades, es farà suspenent la càrrega per dos 
punts separats, amb una distància suficient perquè sigui estable. 

Les barres s’emmagatzemaran ordenadament i no interceptaran els passos. Es 
col·locaran per capes ordenades sobre jaços de taulons per tal d’evitar la subjecció 
fortuïta entre els paquets. 

Els residus i retalls s’aplegaran i es retiraran de l’obra el més aviat possible. 

Damunt dels engraellats es col·locaran passos de fusta perquè el personal pugui 
caminar-hi per sobre. 

El taller de ferralla es col·locarà de manera que la grua hi accedeixi fàcilment, però 
sense que les càrregues passin per damunt dels muntadors. 

7.7.4. Normes de seguretat per a posada a l’obra de formigó 

Formigonat per abocada directa 

Abans d’abocar el formigó directament des del camió formigonera, s’instal·laran topalls 
allà on hagi de situar-se el camió. No es podrà abocar a llocs amb un pendent fort.  

L’aproximació del vehicle marxa enrere serà dirigida per un ajudant des de fora, i ús 
prohibit de col·locar-se darrera. El personal no se situarà al lloc del formigonat fins que 
el camió no estigui col·locat en posició d’abocada. 

Com a norma general, Ús prohibit de col·locar les rodes dels camions formigonera a 
menys de 2 metres del límit de l’excavació. 

Formigonat amb cubilot 

El cubilot no es carregarà per sobre de la càrrega màxima admissible de la grua. 
S’assenyalarà expressament el nivell d’ompliment de manera equivalent al pes màxim. 
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Estarà prohibit rigorosament a tot el personal de romandre sota el cubilot suspès. 

Serà obligatori emprar guants de protecció en els treballs amb cubilot. 

Els cubilots es guiaran amb cordes per tal d’impedir cops o desequilibris a les 
persones. 

Formigonat amb bomba 

El personal encarregat del maneig de la bomba de formigó serà especialitzat en 
aquest treball. Desprès del formigonat, es netejarà l’interior dels tubs i, abans, es 
greixaran les canonades i s’enviarà massa de morter pobre per a bombar desprès amb 
la dosificació requerida. 

S’evitaran els tamponaments limitant al màxim els colzes, sobre tot els de radi petit. 

S’evitarà qualsevol moviment de la canonada, col·locant-la damunt de cavallets. 

El maneig, muntatge i desmuntatge de la canonada es realitzaran amb les màximes 
precaucions i un operari especialista dirigirà els treballs. 

En emprar la pilota de neteja, es col·locarà un dispositiu per tal d’evitar que surti 
projectada. No obstant, els operaris s’allunyaran del radi de la projecció. 

Es revisaran periòdicament els conductes d’oli de pressió i es compliran les operacions 
de manteniment expressades pel fabricant. 

7.7.5. Normes d’actuació per a encarregats i caps subalterns 

Depenent del cap d’obra i dels caps de producció, hauran de: 

Fer complir totes les normes i mesures de seguretat establertes a cadascun dels talls. 

Fer que tots els treballadors al seu càrrec emprin tots els elements de seguretat que 
tenen assignats. 

Fer que aquest ús. sigui el correcte. 

Impedir que es cometin imprudències, tant per excés com per negligència o 
ignorància. 

Mantenir les seves zones de treball netes i ordenades, sense obstacles que impedeixin 
el desenvolupament normal del treball. 

Designar les persones adients per dirigir les maniobres de grues i vehicles. 

Disposar les mesures necessàries que requereixi cada treball, fins i tot la senyalització 
que calgui. 
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Parar el tall si s’observa risc d’accident imminent. 

7.7.6. Normes d’actuació del treballador en general 

Tots els treballadors sortiran del vestuari amb la roba de treball, el casc i les altres 
peces de protecció que exigeixi el seu lloc de treball. 

Es considera falta greu la no utilització d’aquests equips. 

Accediran als punts de treball pels itineraris establerts i empraran els passos, torretes, 
escales, etc., instal·lats amb aquesta finalitat. 

No empraran les grues, dúmpers, retroexcavadores, etc. com a mitjà per accedir al lloc 
de treball. 

No se situaran al radi d’acció de maquinària en moviment. 

No romandran sota càrregues suspeses. 

No treballaran a nivells superposats. 

No manipularan quadres o línies elèctriques. Si es produís alguna avaria, avisaran 
l’encarregat o el personal de manteniment corresponent. 

Compliran les instruccions que rebin dels encarregats, capatassos i vigilants de 
seguretat. 

No consumiran begudes alcohòliques durant les hores de treball. 

7.7.7. Normes de seguretat per a operaris de martells pneumàtics 

Per tal de prevenir la projecció de partícules que puguin danyar l’operari, caldrà emprar 
roba de treball tancada, ulleres antiprojeccions i manil, maniguets i polaines de cuir. 

Per tal d’evitar les vibracions s’emprarà cinturó antivibratori i canelleres. 

Per tal d’evitar lesions als peus s’empraran botes de seguretat, homologades classe 
III. 

Per a prevenir possibles danys pulmonars causats per la pols, s’empraran caretes amb 
filtre mecànic recanviable. 

Si el martell està proveït de culata de recolzament a terra, s’evitarà de pujar-hi a cavall 
per no rebre més vibracions de les inevitables. 

No es deixarà el martell clavat a terra, en una paret o en una roca, per tal d’evitar la 
dificultat d’extreure’l desprès. 
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Abans d’accionar el martell, s’assegurarà que el punxó estigui perfectament amarrat. 

Si el punxó està gastat o malmès, es canviarà per tal d’evitar possibles accidents. 

Es tindrà cura que les mànegues de gasos estiguin en perfecte estat. 

Els operaris seran especialistes, per tal de prevenir els riscs d’imperícia. 

Es prohibit expressament d’emprar martells en presència de línies elèctriques i/o de 
gas enterrades, a partir del moment en què són trobades les bandes de senyalització. 

7.7.8. Normes de seguretat per a l’ús del dúmper 

Es considerarà sempre que el vehicle és una màquina, no un automòbil. 

Abans de començar a treballar, es comprovarà la pressió dels pneumàtics i l’estat dels 
frens. 

En posar el motor en marxa, se subjectarà amb força la maneta i s’evitarà deixar-la 
anar de cop per a prevenir possibles cops. 

No es posarà el vehicle en marxa sense tenir la seguretat que el fre de mà està en 
posició de frenat, per tal d’evitar moviments incontrolats. 

No se sobrepassarà mai la càrrega màxima. 

Es prohibit de transportar persones al dúmper. No s’admet cap excepció a aquesta 
regla. 

S’evitarà sobrepassar amb la càrrega la línia de visió del conductor. 

S’evitarà descarregar al costat de talls del terreny, si davant no s’ha instal·lat un topall 
final de recorregut. 

Es respectaran els senyals de circulació interna i també els de trànsit, si s’empren 
carreteres o carrers públics. Mai no se sobrepassaran a l’obra els 20 km per hora. 

Si cal remuntar pendents amb el dúmper carregat, es farà marxa enrera per tal d’evitar 
bolcs. 

Els conductors posseiran el permís de conduir classe à-1, si cal circular fora del recinte 
de l’obra. 

7.7.9. Normes de seguretat per a operadors de grua mòbil 

Cal mantenir la màquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments. 
La màquina pot bolcar i produir lesions. 
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Cal evitar passar el braç de la grua, amb càrrega o sense, per sobre el personal, 
perquè podria produir accidents. 

No es pot fer marxa enrere sense l’ajut d’un senyalista. Darrera de la màquina poden 
haver-hi operaris i objectes desconeguts en iniciar la maniobra. 

Cal pujar i baixar de la cabina i plataformes pels llocs previstos per això. 

No s’ha de saltar mai directament a terra des de la màquina, excepte si hi ha un risc 
imminent per a la integritat física. 

Si s’entra en contacte amb una línia elèctrica, cal demanar auxili amb la botzina i 
esperar a rebre instruccions. No s’ha d’abandonar la cabina encara que el contacte 
elèctric hagi cessat, perquè podrien produir-se lesions. Sobretot cal evitar que algú 
toqui la grua autopropulsada, perquè podria estar carregada d’electricitat. 

No es poden fer maniobres en espais estrets sense l’ajut d’un senyalista. 

Abans de creuar un pont provisional d’obra, cal assegurar-se que té la resistència 
necessària per a suportar el pes de la màquina. 

Cal assegurar la immobilitat del braç de la grua abans d’iniciar un desplaçament. Cal 
posar-lo en la posició de viatge per tal d’evitar accidents causats per moviments 
descontrolats. 

Es prohibit d’enfilar-se sobre la càrrega i de penjar-se del ganxo, perquè és molt 
perillós. 

Cal netejar el fang o la grava de les sabates abans de pujar a la cabina. Si 
rellisquessin els pedals durant una maniobra o marxa, podria provocar accidents. 

No es poden realitzar mai arrossegaments de càrrega o estirades esbiaixades. La grua 
pot bolcar i, en el millor dels casos, les pressions i esforços realitzats poden malmetre 
els sistemes hidràulics del braç. 

Cal mantenir la càrrega a la vista. Si han de mirar cap a un altre costat, cal aturar les 
maniobres. 

No han de provar d’ultrapassar la càrrega màxima autoritzada per esser hissada. Els 
sobreesforços poden malmetre la grua i provocar accidents. 

Cal aixecar una sola càrrega cada vegada. La càrrega de diferents objectes pot 
resultar problemàtica i difícil de governar. 

Cal assegurar-se que la màquina està estabilitzada abans d’aixecar càrregues. Cal 
posar en servei els gats estabilitzadors totalment estesos, és la posició més segura. 
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No se’ls permet abandonar la màquina amb una càrrega suspesa perquè no és segur. 

No es permet la permanència d’operaris sota càrregues suspeses perquè podrien patir 
accidents. 

Abans d’hissar una càrrega, cal comprovar a la taula de la cabina la distancia 
d’extensió màxima del braç. No es pot ultrapassar el límit marcat en aquesta taula. 

Cal respectar sempre les taules, rètols i senyals adherides a la màquina i fer que la 
resta del personal també les respecti. 

Abans de posar en servei la màquina, cal comprovar tots els dispositius de frenada. 

No es permet que la resta del personal accedeixi a la cabina o faci anar els 
comandaments. Podrien provocar accidents. 

No es permet utilitzar aparells, balancins, eslingues o estreps defectuosos o 
malmesos. No són segurs. 

Cal assegurar-se que tots els ganxos dels aparells, balancins, eslingues o estreps 
tenen el pestell de seguretat que evita el desenganxament fortuït. Així s’evitaran 
accidents. 

Cal emprar sempre les peces de protecció que s’indiquin a l’obra. 

7.7.10. Normes de seguretat per a la utilització d’eines portàtils 

Les màquines-eina elèctriques que cal emprar en aquesta obra es protegiran 
elèctricament mitjançant doble aïllament. 

Els motors elèctrics de les màquines-eina es protegiran amb la carcassa i resguards 
propis de cada aparell, per tal d’evitar els riscs d’atrapaments o de contacte amb 
l’energia elèctrica. 

Les transmissions motrius per corretges es protegiran sempre mitjançant bastigi que 
suporti una malla metàl·lica disposada de tal manera que permeti l’observació de la 
correcta transmissió motriu i, alhora, impedeixi l’atrapament dels operaris o dels 
objectes. 

És prohibit de realitzar reparacions o manipulacions a la maquinària accionada per 
transmissions per corretges en marxa. Les reparacions, ajustatges, etc., es realitzaran 
a motor aturat, per tal d’evitar accidents. 

El muntatge i ajustatge de transmissions per corretges es realitzaran mitjançant 
muntacorretges (o dispositius similars), mai amb tornavisos, amb les mans, etc., per tal 
d’evitar el risc d’atrapament. 
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Les transmissions mitjançant engranatges accionats mecànicament es protegiran 
mitjançant un bastigi, suport d’un tancament a base de malla metàl·lica, que permeti 
l’observació del bon funcionament de la transmissió i, alhora, impedeixi l’atrapament 
de persones o d’objectes. 

La instal·lació de rètols amb llegendes de Màquina avariada, Màquina fora de servei, 
etc., seran instal·lats i retirats per la mateixa persona. 

Les màquines-eina amb capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant una 
carcassa antiprojeccions. 

Les màquines-eina no protegides elèctricament mitjançant el sistema de doble 
aïllament tindran les carcasses de protecció de motors elèctrics connectades a la 
xarxa de terres, en combinació amb els disjuntors diferencials del quadre elèctric 
general de l’obra. 

Les màquines-eina que cal emprar a llocs on existeixen productes inflamables o 
explosius (diluents inflamables, explosius, combustible i similars) seran protegides 
mitjançant carcasses antideflagrants. 

En ambients humits, l’alimentació per a les màquines-eina no protegides amb doble 
aïllament es realitzarà mitjançant connexió a transformadors a 24 V. 

Les eines accionades mitjançant compressor s’empraran a una distància mínima de 10 
m d’aquest compressor (com a norma general), per tal d’evitar el risc d’alt nivell 
acústic. 

Les eines que cal emprar en aquesta obra, accionades mitjançant compressor, estarán 
dotades de camises insonoritzades, per tal de disminuir el nivell acústic. 

Es prohibeix en aquesta obra la utilització d’eines accionades mitjançant combustibles 
líquids a llocs tancats o amb una ventilació insuficient, per tal de prevenir el risc de 
treballar a l’interior d’atmosferes tòxiques. 

Es prohibeix l’ús de màquines-eina al personal no autoritzat, per tal d’evitar accidents 
per imperícia. 

Es prohibit de deixar les eines elèctriques de tall (o trepant) abandonades a terra, per 
tal d’evitar accidents. 

Les connexions elèctriques mitjançant clemes de totes les màquines-eina que cal 
emprar en aquesta obra es protegiran sempre amb la seva corresponent carcassa 
anticontactes elèctrics. 

Sempre que sigui possible, les mànegues de pressió per a accionament de màquines-
eina s’instal·laran de forma aèria. Se senyalitzaran mitjançant corda de banderetes els 
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llocs de creuament aeri de les vies de circulació interna, per tal de prevenir els riscs 
d’ensopegada (o tall del circuit de pressió). 

8. Notificació i investigació d’accidents 

Tots els accidents que es produeixin hauran d’ésser notificats a la Direcció Facultativa 
o al Tècnic de Prevenció en Obra, i investigats per tal d’evacuar-ne la gravetat 
potencial i d’adoptar les mesures correctores que calguin per a evitar que es 
repeteixin. 

 

Barcelona, Octubre de 2010 

L’autora de l ‘estudi de seguretat i salut: 

 

 

 

Ester Raventós Vilalta 



 

 

                                     PLÀNOLS 
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1. Disposicions legals d’aplicació 

Generals 

Constitució de 27 de desembre de 1.978. (Títol I, capítol III, article 40.2), BOE de 29 de 
desembre. 

Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març. Text refós de la Llei de L’Estatut dels 
Treballadors. BOE de 29 de març. 

Llei 31/1995, de 8 de novembre. Prevenció de riscos laborals, BOE de 10 de 
novembre. 

Reial decret 39/1997, de 17 de gener. Reglament dels Serveis de Prevenció. BOE de 
31 de gener. 

Llei 14/1986 de 25 d’abril. General de Sanitat. (articles 18, 19, 21 i 26). BOE de 29 
d‘abril. 

Llei 8/1998, de 7 d’abril. Infraccions i sancions en l’ordre social. BOE de 15 d’abril. 

Llei 15/1990, de 9 de juliol. Ordenació sanitària de Catalunya. (Article 8 i Disposició 
addicional 7). DOGC de 30 de juliol. 

Llei 21/1992, de 16 de juliol. Indústria. (Articles del 9 al 18). BOE de 23 de juliol. 

Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny. Text refós de la Llei general de la 
seguretat social. BOE de 29 de juny. 

Reial decret 1561/1995, de 21 de setembre. Jornades especials de Treball. BOE de 26 
de setembre. 

Ordre, de 9 de març de 1971. Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. 
BOE de 16 i 17 de març. (Derogada parcialment. Resta vigent: Capítol VI “Electricitat” 
per a totes les activitats, Art. 24 i Capítol VII “Prevenció i extinció d’incendis” per a 
edificis i establiments d’ús industrial, i Capítols II, III, IV, V i VII per als llocs de treball 
exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 486/1997). 

Activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses 

Decret 2414/61, de 30 de novembre. Reglament d’activitats molestes, insalubres, 
nocives i perilloses. BOE de 30 de novembre. 

Accidents majors 

Reial decret 886/1988, de 15 de juliol, sobre Prevenció d’accidents majors en 
determinades activitats industrials. BOE de 5 d’agost. 
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Reial decret 952/1990, de 29 de juny. Modifica els annexos i completa les disposicions 
del Reial decret 886/1988. BOE de 21 de juliol. 

Agents biològics 

Reial decret 664/1997, de 12 de maig. Protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. BOE de 24 de maig. 

Aparells a pressió 

Reial decret 1244/1979, de 26 de maig. Reglament d’aparells a pressió. BOE de 29 de 
maig. (I Instruccions tècniques complementàries). 

Reial decret 1504/1990, de 23 de novembre. Modifica determinats articles del Reial 
decret 1244/1979. BOE de 28 de novembre de 1990 i de 24 gener de 1991. 

Aparells elevadors 

Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre. Reglament d’aparells d’elevació i de 
manutenció. BOE d’11 de desembre. (I Instruccions tècniques Complementàries). 

Reial decret 474/1988, de 30 de març. Disposicions d’aplicació de la Directiva 
84/528/CEE sobre aparells elevadors i maneig mecànic. BOE de 20 de maig. 

Reial decret 1314/1997, d’1 d’agost. Disposicions d’aplicació de la Directiva 95/16/CE 
sobre ascensors. BOE de 30 de setembre. 

Construcció 

Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre. Disposicions mínimes de seguretat i de salut 
en les obres de construcció. BOE de 25 d’octubre. 

Ordre, de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d’incidències en 
obres de construcció. DOGC de 27 de gener. 

Electricitat 

Reial decret 2413/1973, de 20 de setembre. Reglament electrotècnic de baixa tensió. 
BOE de 9 d’octubre. (I Instruccions tècniques complementàries). 

Decret 3151/1968, de 21 de novembre. Reglament de línies elèctriques d’alta tensió. 
BOE de 27 de desembre. 

Reial decret 3275/1982, de 12 de novembre. Reglament sobre condicions tècniques i 
garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de 
transformació. BOE d’1 de desembre. (I Instruccions tècniques complementàries). 
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Ordre, de 9 de març de 1971. Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. 
Capítol VI, electricitat. BOE de 16 de març. 

Equips de treball 

Reial decret 1215/97, de 18 de juliol. Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització pels treballadors dels equips de treball. BOE de 7 d’agost. 

Incendis i explosions 

Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre. Reglament d’instal·lacions de protección 
contra incendis. BOE de 14 de desembre. 

Reial decret 400/1996, d’1 de març. Disposicions d’aplicació de la Directiva 94-9-CE 
relativa als aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment 
explosives. BOE de 8 d’abril. 

Decret 374/1996, de 2 de desembre. Regulació dels bombers d’empresa. DOGC d’11 
de desembre. 

Llocs de treball 

Reial decret 486/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut en els 
llocs de treball. BOE de 23 d’abril. 

Malalties professionals 

Reial decret 1995/1978, de 12 de maig. Quadre de malalties professionals. BOE de 25 
d’agost. 

Reial decret 2821/1981, de 27 de novembre. Modifica el Reial decret 1995/1978. BOE 
d’1 de desembre. 

Manipulació manual de càrregues 

Reial decret 487/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular 
dorsolumbars, per als treballadors. BOE de 23 d’abril. 

Màquines 

Reial decret 1495/1986, de 26 de maig. Reglament de seguretat en les màquines. 
(Capítol VII). BOE de 21 de juliol. 

Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre. Disposicions d’aplicació de la Directiva 
89/392/CEE relativa a les legislacions dels Estats membres sobre màquines. BOE d’11 
de desembre. 
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Reial decret 56/1995, de 20 de gener. Modifica el Reial decret 1435/1992. BOE de 8 
de febrer. 

Proteccions personals 

Reial decret 1407/1992, de 20 de novembre. Condicions per a la comercialització i 
lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. BOE de 28 de 
desembre. 

Ordre, de 16 de maig de 1994. Modifica el període transitori establert per el Reial 
decret 1407/1992. BOE d’1 de juny. 

Reial decret 159/1995, de 3 de febrer. Modifica el Reial decret 1407/1992. BOE de 8 
de març. 

Resolució, de 25 d’abril de 1996, de la Direcció General de Qualitat i Seguretat 
Industrial, per la que es publica a títol informatiu, informació complementària establerta 
pel Reial decret 1407/1992. BOE de 28 de maig. 

Reial decret 773/1997, de 30 de maig. Disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. BOE de 12 de 
juny. 

Senyalització 

Reial decret 485/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes en matèria de senyalització 
de seguretat i salut en el treball. BOE de 23 d’abril. 

Soroll 

Reial decret 1316/1989, de 27 d’octubre. Protecció dels treballadors davant els riscos 
derivats de l’exposició al soroll durant el treball. BOE de 2 de novembre. 

2. Condicions dels mitjans de protecció 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat 
un període de vida útil i no es faran servir quan aquest període hagi finalitzat. 

Quan, per circumstancies del treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d’una 
determinada peça o equip, es reposaran independentment de la durada prevista o de 
la data de lliurament. 

Tota peça o equip de protecció que hagi patit un tractament límit, es a dir, el màxim per 
al qual es va concebre (per exemple, per un accident), serà rebutjat i reposat 
immediatament. 
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Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les 
admeses pel fabricant es reposaran immediatament. 

L’ús d’una peça o equip de protecció mai no representarà un risc en si mateix. 

2.1 Proteccions personals 

Tot element de protecció personal tindrà el marcat C.E., sempre que existeixin al 
mercat. En els casos que no existeixi, seran de qualitat adient a les seves respectives 
prestacions. 

El personal subcontractat també anirà proveït d’elements de protecció, i els serán 
subministrats si cal. 

2.2 Proteccions col·lectives 

Es disposaran proteccions col·lectives eficaces per tal d’evitar accidents de personal, 
tant propi com subcontractat, i fins i tot de tercers. Les proteccions en qüestió són les 
següents: 

Xarxes; seran de poliamida. Les seves característiques generals seran les 
necessàries perquè compleixin amb garantia la funció protectora per a la qual estan 
previstes. 

Cables de subjecció de cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i 
ancoratge de xarxes. Tindran la resistència suficient per a suportar els esforços als 
quals són sotmesos d’acord amb la seva funció protectora. 

Interruptors diferencials i preses de terra; la sensibilitat mínima dels interruptors 
diferencials serà de 30 ma per a il·luminació i de 300 ma per a força. Les resistències 
de les preses de terra no seran superiors a les que garanteixi, d’acord amb la 
sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió màxima de 24 v. Se’n mesurarà la 
resistència periòdicament i almenys a l’època més seca de l’any. 

Extintors; seran adients en agent extintor i grandària al tipus d’incendi previsible i es 
revisaran cada sis mesos com a màxim. 

Mitjans auxiliars de topografia; aquests mitjans tals com cintes, banderoles, mires, 
etc., Seran dielèctrics, tenint en compte el risc d’electrocució causat per les línies 
elèctriques. 

Recs; les pistes per a vehicles es regaran de manera adient per tal d’evitar aixecament 
de pols causat pel trànsit d’aquests vehicles. 

Ordre i neteja; en tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
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Plataforma de descàrrega; el sistema de subjecció serà d’ancoratge al forjat i puntals 
telescòpics al sostre. Tindrà els punts d’amarratge suficients per a ésser transportada 
mitjançant grua i els ancoratges per a la col·locació de barana. A la seva vertical no 
existiran altres punts de descàrrega. 

Tanques autònomes de limitació i protecció; tindran com a mínim 90 cm d’alçada i 
seran construïdes a base de tubs metàl·lics. Disposaran de potes per a mantenir la 
verticalitat. 

Il·luminació; els llocs de treball que no disposin de llum natural es dotaran il·luminació 
artificial, la intensitat mínima de la qual serà de 100 lux. 

3. Servei tècnic de seguretat i salut 

L’obra tindrà assignat un Tècnic de Prevenció, la missió del qual serà la prevenció de 
riscs que puguin presentar-se durant l’execució dels treballs i l’assessorament al Cap 
d’Obra sobre les mesures de seguretat que cal adoptar. 

També investigarà les causes dels accidents ocorreguts, per tal de modificar els 
condicionants que els van produir i evitar així que es repeteixin. 

4. Instal·lacions d’higiene i benestar 

Es disposarà de vestidors, serveis higiènics i menjador degudament dotats. 

• El vestidor disposarà de penjadors, seients i calefacció. 
• Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per 

cada 10 treballadors, i un wàter per cada 25 treballadors, amb miralls i 
calefacció. 

• El menjador disposarà de taula, seients amb respatller, piques rentavaixella, 
escalfaàpats i recipient per a deixalles. Disposarà il·luminació natural i artificial, 
així com de ventilació adient. 

Barcelona, Octubre de 2010 

 

 

L’autora de l ‘Estudi de Seguretat i Salut 

Ester Raventós Vilalta 
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PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUTOBRA 01
EQUIPS DE 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 59,000

u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

2 H1423230

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

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

3 H142AC60

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1364 H1447005

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 120835 H144E406

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

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 6,000

u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

7 H1459630

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

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

8 H145C002

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

9 H1473203

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qualitat F510 H147A300

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat11 H147RA00

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47112 H1485800

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340

13 H1487460

AMIDAMENT DIRECTE 59,000

u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34814 H1488580

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla de reixeta metàl�lica,
homologades segons UNE-EN 1731

15 H1426160

AMIDAMENT DIRECTE 59,000

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

16 H1433115

AMIDAMENT DIRECTE 59,000

u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 40517 H1441201

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

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

18 H1461164

AMIDAMENT DIRECTE 59,000

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

19 H1465275

AMIDAMENT DIRECTE 59,000

u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable20 H1474600

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Faixa de protecció dorslumbar21 H147N000

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340

22 H1482320

AMIDAMENT DIRECTE 59,000

Euro
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u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

23 H1483344

AMIDAMENT DIRECTE 59,000

u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

24 H1489790

AMIDAMENT DIRECTE 59,000

PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUTOBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVACAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl�lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs

1 H1510001

AMIDAMENT DIRECTE 630,000

u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de
diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs

2 H152KBD1

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m2 Plataforma metàl�lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix,
amb el desmuntatge inclòs

3 H1533591

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs4 HBB21201

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

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

5 H1521431

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs6 H152J105

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

m Barrera de seguretat doble, prefabricada de formigó, tipusBHDPJ6/0a (NEW JERSEY o equivalent), amb perfil a les dues
cares, en mòduls de 6 m, totalment col�locada.

7 GB2CU003

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat rígida de formigó, tipus New Jersey o
equivalent, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

8 G21B1006

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

Euro
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m Cable fiador per al cinturó de seguretat fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs.9 H152U002

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl�lics horitzaontals, d'alçària 1 m, fixada per pressió contra els
paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs.

10 H152X001

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions amb terres deixades a la vora i amb el
desmuntatge inclòs.

11 H152X017

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura, amb velocitat de captura ente 0,5-1 m/seg.12 H15AX017

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUTOBRA 01
INSTAL�LACIONS PERSONALCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col�locada i amb el desmuntatge inclòs

1 HQU27902

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col�locat i amb el desmuntatge
inclòs

2 HQU25701

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col�locada i amb el desmuntatge inclòs3 HQU2AF02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Forn microones per a escalfar menjars, col�locat i amb el desmuntatge inclòs4 HQU2E001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal�lacions5 HQUZM000

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Armari metàl�lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col�locat i amb el desmuntatge inclòs6 HQU22301

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

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

7 HQU1531A

Euro



Estudi de seguretat i salut del projecte de Dipòsit anti-DSU de Vilanova i la Geltrú

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:16/10/10 5Data:

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

8 HQU1A50A

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal�lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

9 HQU1H23A

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Escomesa d'aigua i energia elèctrica al menjador totalment acabada i en servei10 HQU2U012

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col�locat i amb el desmuntatge inclòs11 HQU2GF01

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència 750 a 1500 W, preu alt,
col�locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el desmuntatge inclòs

12 HJA26321

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUTOBRA 01
COORDINACIÓ I FORMACIÓCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions1 H15Z1001

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

h Formació seguretat i salut2 H15Z1004

AMIDAMENT DIRECTE 59,000

u Reunió seguretat i salut constituida per 6 persones3 H15Z1003

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUTOBRA 01
SENYALITZACIÓ I BALISSAMENTCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs1 HBC1A081

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 500,000

m Tanca mòbil metàl�lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs2 HBC1KJ00

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

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 ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

3 HBBAF004

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

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 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

4 HBBAA005

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

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 ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

5 HBBAB115

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

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 ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

6 HBBAC005

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

7 HBBAC015

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Protecció col�lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl�lic
tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat
horitzontal i amb el desmuntatge inclòs

8 H1512007

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

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

9 H1522111

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i
dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

10 H152D801

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs11 H152J105

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Euro
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u Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col�locades horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 tires
verticals de la mateixa platina

12 H153B050

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual13 HBA31011

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs14 HBB11121

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUTOBRA 01
EXTINCIÓ D'INCENDISCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

1 HM31161J

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUTOBRA 01
PROTECCIÓ INSTAL�LACIÓ ELÈCTRICACAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm
de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

1 HGD1222E

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A,
de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge
inclòs

2 HG4243JM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A,
de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge
inclòs

3 HG4243JD

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUTOBRA 01
MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILISCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball1 HQUA1100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

2 HQUA3100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Llitera metàl�lica rígida amb base de lona, per a salvament3 HQUAAAA0

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm4 HQUACCJ0

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Reconeixement mèdic5 HQUAM000

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Euro



 

 

 

QUADRE DE PREUS Nº1 
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 €9,20mG21B1006 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat rígida de
formigó, tipus New Jersey o equivalent, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

P- 1

(NOU EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €64,32mGB2CU003 Barrera de seguretat doble, prefabricada de formigó, tipusBHDPJ6/0a (NEW JERSEY o
equivalent), amb perfil a les dues cares, en mòduls de 6 m, totalment col�locada.

P- 2

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €6,39uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 3

(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €5,23uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

P- 4

(CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €5,44uH1426160 Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla
de reixeta metàl�lica, homologades segons UNE-EN 1731

P- 5

(CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €8,39uH142AC60 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- 6

(VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €15,65uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 7

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €0,79uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405P- 8
(ZERO EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €13,09uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 9
(TRETZE EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €3,10uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083P- 10
(TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €2,46uH1455710 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- 11

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €6,79uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

P- 12

(SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €6,08uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 13

(SIS EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €15,84uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl�lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 14

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

 €22,96uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl�lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl�lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 15

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
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 €120,14uH1473203 Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE

P- 16

(CENT VINT EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €14,25uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 17
(CATORZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €97,86uH147A300 Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D,
d'aliatge lleuger, de qualitat F5

P- 18

(NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €23,23uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 19
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €5,00mH147RA00 Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretatP- 20
(CINC EUROS)

 €9,45uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340

P- 21

(NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €13,07uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

P- 22

(TRETZE EUROS AMB SET CENTIMS)

 €20,39uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

P- 23

(VINT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €6,76uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

P- 24

(SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €14,70uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 25

(CATORZE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €17,00uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 26

(DISSET EUROS)

 €1,35m2H1510001 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada,
de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat
mitjançant ganxos metàl�lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs

P- 27

(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €14,86mH1512007 Protecció col�lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes,
amb suport metàl�lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant
d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs

P- 28

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €6,60mH1521431 Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl�lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

P- 29

(SIS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €13,39mH1522111 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- 30

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
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 €10,79mH152D801 Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat
i amb el desmuntatge inclòs

P- 31

(DEU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €5,60mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòsP- 32
(CINC EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €23,92uH152KBD1 Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge
inclòs

P- 33

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €6,37mH152U002 Cable fiador per al cinturó de seguretat fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs.P- 34
(SIS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €19,02mH152X001 Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl�lics horitzaontals, d'alçària 1 m, fixada per
pressió contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs.

P- 35

(DINOU EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €23,13m3H152X017 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions amb terres
deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs.

P- 36

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €6,86m2H1533591 Plataforma metàl�lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

P- 37

(SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €81,28uH153B050 Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col�locades horitzontalment cada 40
cm i unides amb 5 tires verticals de la mateixa platina

P- 38

(VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €279,56uH15AX017 Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura, amb velocitat de captura ente
0,5-1 m/seg.

P- 39

(DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €42,40hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 40
(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €143,56uH15Z1003 Reunió seguretat i salut constituida per 6 personesP- 41
(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €20,01hH15Z1004 Formació seguretat i salutP- 42
(VINT EUROS AMB UN CENTIMS)

 €21,31m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament
manual

P- 43

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €60,30uHBB11121 Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 44

(SEIXANTA EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €57,19uHBB21201 Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 45

(CINQUANTA-SET EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €34,92uHBBAA005 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 ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 46

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
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 €33,87uHBBAB115 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 ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 47

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €27,52uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 48

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €25,99uHBBAC015 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 49

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €42,87uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 50

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €6,83mHBC1A081 Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 51
(SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €6,40mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl�lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòsP- 52
(SIS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €114,03uHG4243JD Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

P- 53

(CENT CATORZE EUROS AMB TRES CENTIMS)

 €232,54uHG4243JM Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

P- 54

(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €25,32uHGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm
de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

P- 55

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €321,55uHJA26321 Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència 750 a
1500 W, preu alt, col�locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 56

(TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €46,70uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

P- 57

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €248,96mesHQU1531A 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- 58

(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €173,64mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal�lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 59

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
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 €115,93mesHQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal�lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 60

(CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €58,41uHQU22301 Armari metàl�lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col�locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 61

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €22,31uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col�locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 62

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €30,14uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col�locada i amb el desmuntatge inclòs

P- 63

(TRENTA EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €118,69uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col�locada i amb el desmuntatge inclòsP- 64
(CENT DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €89,20uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col�locat i amb el desmuntatge inclòsP- 65
(VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €55,39uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col�locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 66

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €1.545,00uHQU2U012 Escomesa d'aigua i energia elèctrica al menjador totalment acabada i en serveiP- 67
(MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)

 €115,29uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 68

(CENT QUINZE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €76,39uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 69

(SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €193,89uHQUAAAA0 Llitera metàl�lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 70
(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €20,69uHQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmP- 71
(VINT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €34,30uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 72
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €19,31hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal�lacionsP- 73
(DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
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mG21B1006 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de
seguretat rígida de formigó, tipus New Jersey o equivalent, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador.

P- 1  €9,20

Sense descomposició 9,20 €

mGB2CU003 Barrera de seguretat doble, prefabricada de formigó, tipusBHDPJ6/0a (NEW
JERSEY o equivalent), amb perfil a les dues cares, en mòduls de 6 m,
totalment col�locada.

P- 2  €64,32

Sense descomposició 64,32 €

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- 3  €6,39

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

 €6,09000

Altres conceptes 0,30 €

uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

P- 4  €5,23

B1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos
de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

 €4,98000

Altres conceptes 0,25 €

uH1426160 Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura
universal, amb visor de malla de reixeta metàl�lica, homologades segons
UNE-EN 1731

P- 5  €5,44

B1426160 Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura
universal, amb visor de malla de reixeta metàl�lica, homologades segons
UNE-EN 1731

 €5,18000

Altres conceptes 0,26 €

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- 6  €8,39

B142AC60 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

 €7,99000

Altres conceptes 0,40 €

uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 7  €15,65

B1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

 €14,90000

Altres conceptes 0,75 €

uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405

P- 8  €0,79

B1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405

 €0,75000

Altres conceptes 0,04 €

uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 9  €13,09

B1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136  €12,47000
Altres conceptes 0,62 €

uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i
UNE-EN 12083

P- 10  €3,10
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B144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i
UNE-EN 12083

 €2,95000

Altres conceptes 0,15 €

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- 11  €2,46

B1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

 €2,34000

Altres conceptes 0,12 €

uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420

P- 12  €6,79

B1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420

 €6,47000

Altres conceptes 0,32 €

uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 13  €6,08

B145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

 €5,79000

Altres conceptes 0,29 €

uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl�lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 14  €15,84

B1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl�lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

 €15,09000

Altres conceptes 0,75 €

uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl�lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl�lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 15  €22,96

B1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl�lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl�lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

 €21,87000

Altres conceptes 1,09 €

uH1473203 Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C,
de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i
per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

P- 16  €120,14

B1473203 Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C,
de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i
per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

 €114,42000

Altres conceptes 5,72 €

uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 17  €14,25

B1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable  €13,57000
Altres conceptes 0,68 €

uH147A300 Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de
16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qualitat F5

P- 18  €97,86
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B147A300 Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda
de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qualitat F5

 €93,20000

Altres conceptes 4,66 €

uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 19  €23,23

B147N000 Faixa de protecció dorslumbar  €22,12000
Altres conceptes 1,11 €

mH147RA00 Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de
cinturó de seguretat

P- 20  €5,00

B147RA00 Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de
cinturó de seguretat

 €4,76000

Altres conceptes 0,24 €

uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340

P- 21  €9,45

B1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340

 €9,00000

Altres conceptes 0,45 €

uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340

P- 22  €13,07

B1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340

 €12,45000

Altres conceptes 0,62 €

uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

P- 23  €20,39

B1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

 €19,42000

Altres conceptes 0,97 €

uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

P- 24  €6,76

B1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN
340

 €6,44000

Altres conceptes 0,32 €

uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 25  €14,70

B1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

 €14,00000

Altres conceptes 0,70 €

uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 26  €17,00

B1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

 €16,19000

Altres conceptes 0,81 €

m2H1510001 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm
de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant
ganxos metàl�lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs

P- 27  €1,35



Estudi de seguretat i salut del projecte de Dipòsit  anti-DSU de Vilanova i la Geltrú

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.:Data: 16/10/2010 4

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

B1511215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

 €0,14000

B15ZG001 Ganxo metàl�lic amb forma de S  €0,04000
Altres conceptes 1,17 €

mH1512007 Protecció col�lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de
persones u objectes, amb suport metàl�lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m,
barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de
seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs

P- 28  €14,86

B1510009 Suport metàl�lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària, amb mordassa per al
sostre per a 15 usos

 €4,95000

B1510011 Barra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos  €0,70750
B1511215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de

D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

 €0,42000

Altres conceptes 8,78 €

mH1521431 Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de
fusta fixada amb suports de muntant metàl�lic amb mordassa per al sostre i
amb el desmuntatge inclòs

P- 29  €6,60

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,50500
B1526EK6 Muntant metàl�lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa

per al sostre, per a 15 usos
 €0,74000

Altres conceptes 4,36 €

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- 30  €13,39

B0D41010 Post de fusta de pi per a 3 usos  €0,74360
B0DZSM0K Tub metàl�lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos  €0,38500

Altres conceptes 12,26 €

mH152D801 Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat,
amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador
per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

P- 31  €10,79

B152KK00 Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a
una corda de 16 mm de diàmetre, d'aliatge lleuger estampat

 €5,47190

B15Z1700 Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre  €0,76650
Altres conceptes 4,55 €

mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs

P- 32  €5,60

B0AC112D Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm  €1,29600
Altres conceptes 4,30 €

uH152KBD1 Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes
de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de
llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs

P- 33  €23,92

B0B27000 Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2  €6,37000
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €4,30000

Altres conceptes 13,25 €

mH152U002 Cable fiador per al cinturó de seguretat fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs.

P- 34  €6,37

Sense descomposició 6,37 €
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mH152X001 Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl�lics horitzaontals,
d'alçària 1 m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals i amb
el desmuntatge inclòs.

P- 35  €19,02

Sense descomposició 19,02 €

m3H152X017 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i
excavacions amb terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs.

P- 36  €23,13

Sense descomposició 23,13 €

m2H1533591 Plataforma metàl�lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <=
1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

P- 37  €6,86

B0DZWC03 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10
usos

 €4,69000

Altres conceptes 2,17 €

uH153B050 Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col�locades
horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 tires verticals de la mateixa
platina

P- 38  €81,28

B44Z502A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col�locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

 €3,41000

Altres conceptes 77,87 €

uH15AX017 Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura, amb
velocitat de captura ente 0,5-1 m/seg.

P- 39  €279,56

Sense descomposició 279,56 €

hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 40  €42,40

Altres conceptes 42,40 €

uH15Z1003 Reunió seguretat i salut constituida per 6 personesP- 41  €143,56

Altres conceptes 143,56 €

hH15Z1004 Formació seguretat i salutP- 42  €20,01

Altres conceptes 20,01 €

m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb
màquina d'accionament manual

P- 43  €21,31

BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització  €5,35754
Altres conceptes 15,95 €

uHBB11121 Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 44  €60,30

BBL11202 Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos  €39,04000
Altres conceptes 21,26 €

uHBB21201 Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

P- 45  €57,19

BBL1AHA2 Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos  €36,08000
Altres conceptes 21,11 €

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 ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 46  €34,92



Estudi de seguretat i salut del projecte de Dipòsit  anti-DSU de Vilanova i la Geltrú

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.:Data: 16/10/2010 6

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

BBBAA005 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

 €6,05000

BBBAD015 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

 €8,82000

Altres conceptes 20,05 €

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 ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 47  €33,87

BBBAB115 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

 €6,05000

BBBAD025 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

 €7,82000

Altres conceptes 20,00 €

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 ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 48  €27,52

BBBAC005 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

 €7,82000

Altres conceptes 19,70 €

uHBBAC015 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 49  €25,99

BBBAC015 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància

 €6,36000

Altres conceptes 19,63 €

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 ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 50  €42,87

BBBAD004 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

 €12,94000

BBBAF004 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

 €9,50000

Altres conceptes 20,43 €

mHBC1A081 Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs

P- 51  €6,83

BBC1A000 Cinta d'abalisament reflectora  €5,20000
Altres conceptes 1,63 €

mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl�lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs

P- 52  €6,40

BBC1KJ04 Tanca mòbil metàl�lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos  €4,99600
Altres conceptes 1,40 €
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uHG4243JD Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

P- 53  €114,03

BG4243JD Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 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

 €91,49000

BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials  €0,32000
Altres conceptes 22,22 €

uHG4243JM Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

P- 54  €232,54

BG4243JM Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 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

 €201,86000

BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials  €0,32000
Altres conceptes 30,36 €

uHGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de
gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i
amb el desmuntatge inclòs

P- 55  €25,32

BGD12220 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de
llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm

 €10,50000

BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra  €3,78000
Altres conceptes 11,04 €

uHJA26321 Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer
esmaltat, de potència 750 a 1500 W, preu alt, col�locat en posició vertical
amb fixacions murals i connectat i amb el desmuntatge inclòs

P- 56  €321,55

B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis  €0,60000
BJA26320 Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer

esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, preu alt
 €267,20000

Altres conceptes 53,75 €

uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

P- 57  €46,70

BM311611 Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat  €35,76000
BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors  €0,27000

Altres conceptes 10,67 €

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- 58  €248,96

BQU1531A 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

 €237,10000

Altres conceptes 11,86 €
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mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 59  €173,64

BQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

 €165,37000

Altres conceptes 8,27 €

mesHQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel�les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal�lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

P- 60  €115,93

BQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel�les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal�lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell, amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

 €110,41000

Altres conceptes 5,52 €

uHQU22301 Armari metàl�lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col�locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 61  €58,41

BQU22303 Armari metàl�lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos

 €51,03000

Altres conceptes 7,38 €

uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col�locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 62  €22,31

BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones per a 4 usos

 €18,48500

Altres conceptes 3,83 €

uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col�locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 63  €30,14

BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos

 €22,26750

Altres conceptes 7,87 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col�locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 64  €118,69

BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos  €106,60000
Altres conceptes 12,09 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col�locat i amb el desmuntatge inclòsP- 65  €89,20

BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos  €84,00000
Altres conceptes 5,20 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col�locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 66  €55,39

BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat  €50,91000
Altres conceptes 4,48 €

uHQU2U012 Escomesa d'aigua i energia elèctrica al menjador totalment acabada i en
servei

P- 67  €1.545,00
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Sense descomposició 1.545,00 €

uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 68  €115,29

BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

 €109,80000

Altres conceptes 5,49 €

uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

P- 69  €76,39

BQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

 €72,75000

Altres conceptes 3,64 €

uHQUAAAA0 Llitera metàl�lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 70  €193,89

BQUAAAA0 Llitera metàl�lica rígida amb base de lona, per a salvament  €184,66000
Altres conceptes 9,23 €

uHQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmP- 71  €20,69

BQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm  €19,70000
Altres conceptes 0,99 €

uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 72  €34,30

BQUAM000 Reconeixement mèdic  €32,67000
Altres conceptes 1,63 €

hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal�lacionsP- 73  €19,31

Altres conceptes 19,31 €
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OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL EQUIPS DE 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 - 3)

59,0006,39 377,01

2 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 4)

4,0005,23 20,92

3 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 - 6)

4,0008,39 33,56

4 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 9)

4,00013,09 52,36

5 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 10)

16,0003,10 49,60

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 - 11)

6,0002,46 14,76

7 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 12)

4,0006,79 27,16

8 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 13)

50,0006,08 304,00

9 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda,
classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE (P - 16)

2,000120,14 240,28

10 H147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a
una corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qualitat F5 (P -
18)

2,00097,86 195,72

11 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a
sirga de cinturó de seguretat (P - 20)

4,0005,00 20,00

12 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 23)

3,00020,39 61,17

13 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 24)

59,0006,76 398,84

14 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 25)

4,00014,70 58,80

15 H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb
muntura universal, amb visor de malla de reixeta metàl�lica,
homologades segons UNE-EN 1731 (P - 5)

59,0005,44 320,96

16 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 7)

59,00015,65 923,35

17 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 8)

500,0000,79 395,00

18 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla metàl�lica, amb sola antilliscant i

59,00015,84 934,56
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folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347 (P - 14)

19 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl�lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl�lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 15)

59,00022,96 1.354,64

20 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 17) 10,00014,25 142,50

21 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 19) 20,00023,23 464,60

22 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 21)

59,0009,45 557,55

23 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons
UNE-EN 340 (P - 22)

59,00013,07 771,13

24 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 26)

59,00017,00 1.003,00

CAPÍTOLTOTAL 01.01 8.721,47

OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a
l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos
metàl�lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

630,0001,35 850,50

2 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de
pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre
ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge
inclòs (P - 33)

4,00023,92 95,68

3 H1533591 m2 Plataforma metàl�lica per a pas de vehicles per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 37)

10,0006,86 68,60

4 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

12,00057,19 686,28

5 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser
de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl�lic amb
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

10,0006,60 66,00

6 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

30,0005,60 168,00

7 GB2CU003 m Barrera de seguretat doble, prefabricada de formigó,
tipusBHDPJ6/0a (NEW JERSEY o equivalent), amb perfil a les
dues cares, en mòduls de 6 m, totalment col�locada. (P - 2)

150,00064,32 9.648,00

8 G21B1006 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
barrera de seguretat rígida de formigó, tipus New Jersey o
equivalent, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. (P - 1)

150,0009,20 1.380,00
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9 H152U002 m Cable fiador per al cinturó de seguretat fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs. (P - 34)

100,0006,37 637,00

10 H152X001 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl�lics
horitzaontals, d'alçària 1 m, fixada per pressió contra els
paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs. (P - 35)

100,00019,02 1.902,00

11 H152X017 m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de
rases i excavacions amb terres deixades a la vora i amb el
desmuntatge inclòs. (P - 36)

50,00023,13 1.156,50

12 H15AX017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de
soldadura, amb velocitat de captura ente 0,5-1 m/seg. (P - 39)

1,000279,56 279,56

CAPÍTOLTOTAL 01.02 16.938,12

OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL INSTAL�LACIONS PERSONAL03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col�locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 63)

1,00030,14 30,14

2 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col�locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 62)

2,00022,31 44,62

3 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col�locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 64)

1,000118,69 118,69

4 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col�locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 65)

1,00089,20 89,20

5 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal�lacions (P - 73) 50,00019,31 965,50

6 HQU22301 u Armari metàl�lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col�locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 61)

20,00058,41 1.168,20

7 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 - 58)

1,000248,96 248,96

8 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal�lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 59)

2,000173,64 347,28

9 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel�les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal�lació de
lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal�lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(P - 60)

2,000115,93 231,86

10 HQU2U012 u Escomesa d'aigua i energia elèctrica al menjador totalment
acabada i en servei (P - 67)

1,0001.545,00 1.545,00

11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col�locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 66)

4,00055,39 221,56

12 HJA26321 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta 1,000321,55 321,55
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acer esmaltat, de potència 750 a 1500 W, preu alt, col�locat en
posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 56)

CAPÍTOLTOTAL 01.03 5.332,56

OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL COORDINACIÓ I FORMACIÓ04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 40)

250,00042,40 10.600,00

2 H15Z1004 h Formació seguretat i salut (P - 42) 59,00020,01 1.180,59

3 H15Z1003 u Reunió seguretat i salut constituida per 6 persones (P - 41) 7,000143,56 1.004,92

CAPÍTOLTOTAL 01.04 12.785,51

OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 51)

500,0006,83 3.415,00

2 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl�lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 52)

150,0006,40 960,00

3 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 50)

7,00042,87 300,09

4 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 ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)

4,00034,92 139,68

5 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 ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

5,00033,87 169,35

6 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 48)

1,00027,52 27,52

7 HBBAC015 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)

1,00025,99 25,99

8 H1512007 m Protecció col�lectiva vertical del perímetre de les façanes contra
caigudes de persones u objectes, amb suport metàl�lic tipus
mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal,
serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb
el desmuntatge inclòs (P - 28)

150,00014,86 2.229,00

9 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 - 30)

150,00013,39 2.008,50
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10 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i
amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

20,00010,79 215,80

11 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

20,0005,60 112,00

12 H153B050 u Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm
col�locades horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 tires
verticals de la mateixa platina (P - 38)

10,00081,28 812,80

13 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina d'accionament manual (P - 43)

10,00021,31 213,10

14 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

2,00060,30 120,60

CAPÍTOLTOTAL 01.05 10.749,43

OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL EXTINCIÓ D'INCENDIS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 57)

10,00046,70 467,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06 467,00

OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL PROTECCIÓ INSTAL�LACIÓ ELÈCTRICA07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 55)

10,00025,32 253,20

2 HG4243JM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 54)

1,000232,54 232,54

3 HG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 53)

1,000114,03 114,03

CAPÍTOLTOTAL 01.07 599,77

OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 68)

1,000115,29 115,29

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
(P - 69)

1,00076,39 76,39
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3 HQUAAAA0 u Llitera metàl�lica rígida amb base de lona, per a salvament (P -
70)

4,000193,89 775,56

4 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 71) 4,00020,69 82,76

5 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 72) 20,00034,30 686,00

CAPÍTOLTOTAL 01.08 1.736,00

Euro
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 Equips de protecció individual 8.721,47
Capítol 01.02 Sistemes de protecció col�lectiva 16.938,12
Capítol 01.03 Instal�lacions personal 5.332,56
Capítol 01.04 Coordinació i formació 12.785,51
Capítol 01.05 Senyalització i balissament 10.749,43
Capítol 01.06 Extinció d'incendis 467,00
Capítol 01.07 Protecció instal�lació elèctrica 599,77
Capítol 01.08 Medicina preventiva i primers auxilis 1.736,00

01 Pressupost  Seguretat i SalutObra 57.329,86

57.329,86

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut 57.329,86
57.329,86

Euro



 

 

 

PRESSUPOST GENERAL 
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57.329,86PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................................................

7.452,8813,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 57.329,86....................................................................................................................................

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 57.329,86....................................................................................................................................3.439,79

Subtotal 68.222,53

18,00 % IVA SOBRE 68.222,53....................................................................................................................................12.280,06

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 80.502,59€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( VUITANTA MIL CINC-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS )
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