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1.- ANTECEDENTS 

Com antecedents i treballs disponibles en relació al present projecte, cal destacar: 

- L’esmentat “Pla Director d’Aigües Pluvials a l’àmbit de l’EMSHTR” (PDAP), de data març de 

2003.

- “Estudio de alternativas y desarrollo de anteproyecto del desagüe del sector La Parellada en 

Sant Boi de Llobregat”, l’ agost de 2.004.  

- Una part del Planejament Urbanístic de Sant Boi de Llobregat, coincident amb l’àmbit de 

projecte, anomenada Pla especial d’Equipaments Sector La Parellada, subsector Parellada 

Nord. 

- L’inventari disponible de la xarxa de clavegueram de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, 

informació extreta del “Pla Director del Clavegueram de Sant Boi de Llobregat”, de l’abril de 

1.993.

- L’inventari de la xarxa de clavegueram a partir de l’aixecament de tapes de registre. 

- Plànols en suport informàtic de la futura variant d’enllaç de la C-245 amb la autopista C-32, 

tram: St. Boi de Llobregat. 

- Dades del Riu Llobregat a partir de la Planificació de l’Espai fluvial de les conques del Baix 

Llobregat i Anoia, de l’Agència Catalana de l’Aigua, juny de 2.003 

2.- OBJECTE DEL PROJECTE 

És objecte del present projecte la definició i valoració de les obres necessàries per a la 

realització d’un col·lector general de sortida d’un dipòsit de retenció d’aigües pluvials, així com 

de les infraestructures associades al mateix. 

Aquestes actuacions presenten un doble objectiu: d’una banda l’augment de la capacitat de 

desguàs de la conca de projecte i d’una altra banda la millora de la qualitat de les aigües de la 

llera receptora, es a dir, del riu Llobregat, ja que el dipòsit compta amb funció anti-DSU 

(Descàrrega de sistemes Unitaris) o anti-contaminació. 

3.- DADES DE PARTIDA 

3.1.- CARACTERÍSTIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 

Ubicat dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a 6 km de l’aeroport i a 9 km del port, Sant Boi 

és un dels principals nuclis de població de la comarca del Baix Llobregat i un punt estratègic en 

el sistema de comunicacions al sud de Barcelona. El municipi limita amb Santa Coloma de 

Cervelló, Viladecans, el Prat de Llobregat, Cornellà de Llobregat i Sant Joan Despí. 
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El límit Nord i Occidental del municipi està format per un sector muntanyós, en el que destaca 

Sant Ramon de Golbes (298 m). La muntanya de Sant Ramon forma part d’una cadena de 

turons que arriben fins a la vall del riu. Aquesta vall està travessada pel canal de la dreta del 

Llobregat, donant lloc a camps de conreu. Tot i això, grans extensions del municipi estan 

ocupades per polígons industrials (Fonollar, Riera Roja i Salines) per sobre de la C-32. 

La zona d’estudi es troba a la conca del riu Llobregat, el curs del qual presenta un 

comportament de tipus mediterrani, amb un cert cabal regular i crescudes sobtades. Malgrat 

que el seu règim es controla mitjançant els embassaments de Sant Ponç, la Baells i La Llosa 

del Cavall, les crescudes provocades pels seus afluents en el tram baix – l’Anoia i la riera de 

Rubí- no són regulades per aquestes infraestructures.  

3.2.- CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 

A l’Annex núm. 5. Geologia i Geotècnia es detalla l’estudi elaborat per tal de caracteritzar el 

terreny al qual es desenvolupen les obres objecte del present projecte. 

A partir de les dades extretes de les corresponents assaigs i prospeccions, s’han obtingut els 

paràmetres geotècnics principals que determinen el dimensionament estructural dels diferents 

elements. A continuació es resumeixen aquests valors: 

- Tipus de terreny: bàsicament argiles i llims 

- Tensió admissible: 1,5 kg/cm2

- Angles de fricció : 28 a 32 º 

- Nivell freàtic: A la cota - 3,7 m en zona dipòsit.  

   No detectat a la resta de les prospeccions 

- Agresivitat al formigó  Terreny no agressiu 

4.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

4.1.- COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA 

4.1.1.- Conduccions 

El col·lector general de sortida consisteix en una conducció que permet l’evacuació de les 

aigües del dipòsit cap a la infraestructura de sanejament existent o cap a la llera del Llobregat. 

Aquesta doble possibilitat s’aconsegueix gràcies a la projecció d’una obra de derivació, tal i 

com mostren els plànols corresponent.  

Amb una longitud total de 950 m, aquest col·lector general s’ha projectat amb diferents 

seccions tipus:  
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- Del pk 0+000 al 0+054: Secció consistent en un calaix prefabricat de 2,5 m x 2,5 m, amb 

mitjacanya d’aigües baixes de diàmetre 600 mm, per a aigües residuals i pluvials. Conducció 

col·locada en rasa, atalussada o entibada. 

- Del pk 0+054 al pk 0+156: Secció especial per al pas sota la futura infraestructura viaria, 

consistent en una canonada d’acer corrugat tipus voltada de 3,30 m x 3,03 m. Col·locació en 

rasa atalussada. 

- Del pk 0+156 al 0+803: Secció consistent en un calaix prefabricat de 1,5 m x 2,5 m, amb 

mitjacanya d’aigües baixes de diàmetre 600 mm, per a aigües residuals i pluvials. Conducció 

col·locada en rasa, atalussada o entibada. 

- Pk 0+803: Obra de Derivació de les aigües cap a les infraestructures de sanejament 

existents.

- Del pk 0+803 al 0+868: Secció consistent en calaix prefabricat de 1,5 m x 2,0 m, per a 

aigües pluvials. 

- Del pk 0+868 al 0+871: Obra especial (pou d’atac de perforació horitzontal). 

- 0+871 al 0+920: Col·locació de doble canonada de Formigó armat Classe IV de diàmetre 

1500 mitjançant perforació horitzontal empentada. 

- 0+920 al 0+950: Col·locació en rasa de la doble canonada de Formigó armat Classe IV de 

diàmetre 1500. 

- Del 0+950 al 0+990: la secció consisteix en un reperfilat de la llera, per tal de donar-li 

continuïtat a la mateixa canonada, conduint les aigües fins a l’entrega al Llobregat. 

El pendent general de la conducció és del 0,1 %, a excepció de l’últim tram, que passa a ser 

del 0,5 %. 

4.1.2.- Obra de derivació 

Tal i com s’ha esmentat abans, es projecta una obra que derivi les aigües del col·lector general 

cap a l’Estació de bombament existent d’EMSSA. 

La definició i detalls de la mateixa queden reflectits en el document de plànols. 

4.1.3.- Obra de sortida a llera 

Per tal de conduir la sortida de les aigües a la llera pública, s’ha projectat una obra que remata 

el final de les canonades de desguàs amb tota una sèrie d’elements de protecció (aletes de 

formigó, escullera, carrils via en solera, etc...) 
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Per tal d’evitar l’entrada d’aigua del riu quan aquest porta nivells elevats, les canonades van 

provistes de clapetes de final de línia. 

Així mateix, la definició i detalls d’aquesta obra de sortida queden reflectits en el document de 

plànols. 

5.- DISSENY HIDRÀULIC 

5.1.- COL·LECTORS 

S’ha realitzat el predimensionament dels col·lectors en règim permanent uniforme segons la 

fórmula de Manning, imposant els corresponents resguards. Desprès s’han comprovat aquests 

resultats amb les simulacions en règim variable dels cabals de pluvials mitjançant el model 

MIKE URBAN. 

Les seccions dels nous col·lectors (entrada i sortida del dipòsit cap a l’estació de bombament) 

es composen d’una part inferior de secció mitjacanya per a les aigües residuals, de diàmetre 

0,6 m i d’una part superior de secció calaix de 1,5 m per 2,2 m. El tram projectat sota la futura 

variant presenta una secció especial de altura total 3,0 m i d’amplada 3,3 m (tub flexible en 

Acer Corrugat).  

La part situada entre l’estació de bombament i el riu es consisteix en un calaix de 1,5 m per 2,0 

m, fins a arribar a la cota de terres. Per a creuar aquesta i fins al final s’ha projectat una doble 

canonada de Formigó Armat de 1500 mm de diàmetre. 

6.- DISSENY ESTRUCTURAL 

6.1.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS MATERIALS 

A tots els efectes, les estructures de formigó s’han projectat d’acord amb l’actual normativa de 

formigó estructural EHE-98. D’acord amb aquesta normativa, el formigó que es troba en 

contacte amb l’aigua de la classe d’exposició IIIa + Qb a l’interior del dipòsit i IIIa a l’exterior. A 

aquesta classe d’exposició correspon un formigó amb una quantitat de ciment suficient com per 

donar resistències superiors als 30 N/mm2 i les armadures han de tenir un recobriment nominal 

de 5 cm per a construccions in-situ amb control normal. Per tant, el formigó en totes les 

estructures és HA-30. L’obertura de fissura es limita a 0,1 mm per l’exposició IIIa + Qb, i a 0,2 

mm per l’exposició IIIa. 

L’acer per a les armadures passives serà en tots els casos B-500S. 
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6.2.- CLAVAMENT SOTA LA MOTA DEL RIU LLOBREGAT 

Per al pas del col·lector sota la mota del riu Llobregat es planteja una solució basada en el 

clavament de dos tubs de diàmetre nominal 1500 mm una longitud de 42 m. 

Per a l’empenta del tub, es disposa un mur de reacció de 5 m d’alçada i 7,20 m de llarg. Es 

dimensiona la sabata del mur per una tensió admissible del terreny de 1,5 kg / cm2.

El mur de reacció es calcula tenint en compte l’empenta passiva d’un terreny de reblert amb 

pes específic 19 kN / m3, cohesió nul·la i angle de fregament intern 30º. Es considera un valor 

màxim de reacció de la hinca de 7000 kN a 1,20 m sobre la solera. 

6.3.- COL·LECTORS 

Els col·lectors són prefabricats a excepció dels trams entre el PK 0+290 i PK 0+303, i entre el 

PK 0+658 i PK 0+674. Es dimensionen els trams de calaix in-situ per una secció de 2,50x2,50 

m i una cobertura de terres de 2,40 m. L’espessor de testeres, llosa inferior i llosa superior és 

de 30 cm. 

El terreny sobre el qual es fonamenta el calaix té una tensió admissible de 1,5 kg / cm2 i un 

mòdul de balast de 10000 kN / m3.

Sobre el calaix es considera que el terreny té les propietats d’un reblert, amb pes específic 19 

kN / m3, cohesió nul·la i angle de fregament 30º. 

Com a sobrecàrregues es tenen en compte 10 kN / m2, o el carro de 600 kN amb una 

sobrecàrrega de 4 kN / m2.

6.4.- OBRES ESPECIALS 

Al llarg dels col·lectors hi ha un total de tres especials de connexió, derivació i altres. Totes 

elles es calculen tenint en compte que el reblert de terres té un pes específic de 19 kN / m3,

cohesió nul·la i angle de fregament 30º. 

A més de l’empenta i el pes de les terres, sobre les obres especials es considera una 

sobrecàrrega de 10 kN / m2. En aquells elements que poden contenir aigua, també es té en 

compte el pes i la pressió que aquesta exerceix. 

En tots els casos es comproven els E.L.U. flexió i tallant, així com E.L.S. fissuració. 

7.- SERVEIS AFECTATS 

Un cop rebuda la informació de les diferents companyies subministradores relativa als serveis 

existents en la zona d’actuació, s’han analitzat de manera conjunta amb la implantació del 

dipòsit, conduccions i obres especials projectades. A partir d’aquest anàlisi s’han extret els 

següents resultats:  
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Servei i / o 
infraestructura 

Companyia / organisme 
Responsable 

Afecció Solució prevista 

Electricitat Fecsa - Endesa No - 

Gas Gas Natural Creuament a diferent nivell. Estintolament de la canonada 

Telefonia Telefònica Paral·lelisme - 

Aigua potable Aigües de Barcelona Creuament a diferent nivell. - 

Col·lector de 

Salmorres 

Agència Catalana de l’Aigua / 

Aigües de Barcelona 

Creuament a diferent nivell. - (*) 

Col·lector interceptor 

marge dret 

EMSSA (Empresa municipal de 

sanejament, S.A.) 

Creuament a diferent nivell. - (*) 

Col·lector reutilització 

Depurbaix 

Depurbaix, S.A. Creuament a diferent nivell en 

la canonada principal i al 

mateix nivell en les canonades 

d’entrada i sortida a la bassa 

Estintolament de la canonada 

principal i modificació de traçat en 

alçat de les canonades d’entrada i 

sortida a la bassa 

(*): La conducció projectada es col·loca mitjançant una perforació horitzontal, a suficient distància del servei existent, 

pel que no es preveu cap mesura addicional. 

L’Annex núm.13. Serveis Afectats inclou de manera més detallada tota la informació relativa a 

les afeccions de projecte: 

- Memòria explicativa de les diferents afeccions. 

- Documentació enviada a les diferents companyies. 

- Resposta de les companyies subministradores. 

- Plànols de localització de serveis a partir de les dades subministrades per les 

companyies, així com la solució de reposició proposada en el cas de la canonada de 

reutilització de Depurbaix. 

- Valoració econòmica de l’esmentada reposició, que ascendeix a la quantitat de 

64.334,52 €. 

8.- EXPROPIACIONS

A l’Annex núm.12. Expropiacions queden recollides les afeccions que es deriven de la 

implantació dels diferents elements projectats. Es presenta a continuació la següent taula amb 

el resum de les principals dades: 
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 Superfície (m2) 

Ocupació Temporal 16.823,62 

Servitud d’aqüeducte 4.854,70 

Definitiva 403,34 

La valoració econòmica de les afeccions que provocaran les obres als bens i drets privats 

ascendeix a la quantitat de 13.544,19 € (TRETZE MIL CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE 

EUROS AMB DINOU CÈNTIMS D’EURO). 

9.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PRESENT PROJECTE 

DOCUMENT NÚM 1. MEMÒRIA I ANNEXOS 

MEMÒRIA

ANNEXES

- Annex 1. Estudi d’alternatives. 

- Annex 2. Resum de les característiques principals del projecte. 

- Annex 3. Reportatge fotogràfic. 

- Annex 4. Cartografia i topografia 

- Annex 5. Geologia i geotècnia. 

- Annex 6. Càlculs estructurals. 

- Annex 7. Modelització hidràulica. 

- Annex 8. Traçat. 

- Annex 9.Procediments constructius. 

- Annex 10. Programació de les obres. 

- Annex 11. Estudi de Seguretat i Salut. 

- Annex 12. Expropiacions. 

- Annex 13. Serveis afectats. 

- Annex 14. Gestió de residus. 

- Annex 15. Pla de Control de Qualitat. 

- Annex 16. Justificació de Preus. 

- Annex 17. Pressupost per al coneixement de l’administració. 
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10.- TERMINI D’EXECUCIÓ 

D’acord amb el que reflecteix el programa de treballs presentat a l’Annex núm.10. Programació 

de les obres. el termini d’execució de les obres i instal·lacions contemplades en aquest projecte 

és de cinc mesos i mig (5,5 MESOS), comptats a partir de la data de la signatura de l’acta de 

replanteig.

11.- REVISIÓ DE PREUS 

Donat que el termini d’execució de les obres del present projecte és inferior a 12 mesos, no es 

necessari aplicar fórmula de revisió als preus inclosos en el document núm. 4: Pressupost.  

12.- SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ. 

D’acord amb la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de riscos laborals, BOE de 10 de 

novembre, s’ha redactat un Estudi de Seguretat i Salut en el treball que es presenta en l’Annex 

núm. 11. Estudi de Seguretat i Salut. El pressupost d’aquest s’ha inclòs com una unitat del 

pressupost d’Execució Material del Projecte. 
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13.- PRESSUPOST

Pressupost d’Execució Material 
Pressupost General d’Execució Material  1.589.475,34 € 

Pressupost d’Execució per Contracte abans d'I.V.A. 
Despeses Generals 13% 206.631,79 € 
Benefici Industrial 6% 95.368,52 € 
Pressupost General d’Execució per Contracte (sense I.V.A.)  1.891.475,65 € 

Pressupost d'Execució per Contracte amb I.V.A. 
I.V.A. 16% 302.636,10 € 

2.194.111,75 € 
   
Expropiacions  13.544,19 € 
   
Pressupost per a Coneixement de l'Administració   2.207.655,94 €  

Aplicant als amidaments realitzats els preus reflectits en el Quadre de Preus núm. 1 s’obté un 

Pressupost d'Execució Material total d’UN MILIÓ CINC-CENTS VUITANTA-NOU MIL 

QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS D’EURO 

(1.589.475,34 €). 

El Pressupost d’Execució per Contracte s’ha obtingut incrementant l’anterior en un 13% en 

concepte de Despeses Generals, segons es fixa en l’Ordre Ministerial de 23 de novembre de 

1.987, i en un 6% en concepte de Benefici Industrial, resultant finalment un total, abans 

d’aplicar l’I.V.A, d’UN MILIÓ VUIT-CENTS NORANTA-UN MIL QUATRE-CENTS SETANTA-

CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS D’EURO (1.891.475,65 €) 

El Pressupost per a Coneixement de l’Administració, que resulta d’aplicar l’I.V.A. al Pressupost 

d’Execució per Contracte i afegir el cost de les expropiacions, ascendeix a DOS MILIONS DOS-

CENTS SET MIL SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE 

CÈNTIMS D’EURO (2.207.655,94 €). 
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14.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Per a l’execució de les obres i instal·lacions incloses al present projecte es requereix per part 

de l’empresa contractista la següent classificació: 

- Grup A: Moviment de terres i perforacions  

 Subgrup 1: Desmunts i buidats 

 Categoria f 

- Grup B: Ponts, viaductes i grans estructures  

 Subgrup 2: De formigó armat 

 Categoria f 

- Grup E: Obres hidràuliques  

 Subgrup 1: Abastament i sanejament 

 Categoria f 

15.- CONCLUSIÓ 

  En acompliment del darrer paràgraf de l’article 127 del Reglament General de Contractació es 

posa de manifest que el present projecte compren una obra complerta en el sentit exigit a 

l’article 125 de l’esmentat Reglament, donat que compren tots i cadascun dels elements que 

són necessaris per a la utilització de les obres, sent susceptible d’ésser lliurades al ús públic. 

           Barcelona, Maig de 2010 

                        Autor del Projecte: 

     

     Sgt: Marc Ribés Timoneda 

                                      Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
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1.- INTRODUCCIÓ

El present annex té per objecte recollir i analitzar els diferents paràmetres que incideixen i 

afecten de manera directa i indirecta el indret on s’ha determinat la construcció del col·lector 

general de sortida del dipòsit de la conca est de la part alta de Salinas al terme municipal de 

Sant Boi de Llobregat. 

Per a la valoració de les diferents alternatives s’ha esquematitzat amb diferents taules amb els 

diferents indicadors econòmics, funcionals i socials i donant-li un pes específic a cada un dels 

diferents indicadors. 

2.- ANALISI D’ALTERNATIVES 

2.1.- ALTERNATIVA DE TRAÇAT 

Primerament s’ha de definir el traçat del col·lector general de sortida del dipòsit tenint en 

compte els criteris següents: 

- S’ha de realitzar una connexió de les aigües negres al col·lector existent d’EMSSA 

que transcorre paral·lel al riu Llobregat. 

- S’ha de realitzar una sortida de desguàs a la llera del riu Llobregat. 

Es plantegen dues alternatives pel traçat del col·lector de desguàs: 

Alternativa A: Traçat paral·lel a la carretera C-245. La longitud és d’uns 650 m. El traçat és 

més curt que en l’alternativa B, però té l’inconvenient que no discorre al costat d’un camí 

existent i que s’han d’afectar les tanques d’una fàbrica existent. En cas de triar-se aquesta 

alternativa caldrà demanar permís a carreteres de la Generalitat.  

Alternativa B: Traçat paral·lel al camí existent que va a la zona de la Bomba. La longitud és 

d’uns 900 m. El traçat és més llarg que en l’alternativa A, però te l’avantatge que discorre per 

un camí existent. Aquets traçat passa pròxim a l’estació de bombament d’EMSSA i facilitarà la 

connexió de les aigües negres al col·lector d’EMSSA. 

Com a criteri d’elecció final de traçat també s’ha d’avaluar puntualment el fet que s’han 

establert contactes amb diferents organismes i entitats, a partir dels que s’ha detectat una 

superposició entre el col·lector general de sortida del dipòsit i el traçat d’una autovia 

corresponent al projecte en d’infraestructura viaria en curs, Proyecto de construcción. 

Prolongación Autovía Baix Llobregat, tramo: Ronda  Litoral – Autopista A-16 (actual C-32). 

Aquest projecte està promogut pel Ministeri de Foment. Analitzant els terminis d’execució 

d’ambdues actuacions s’observa que el present projecte s’executarà abans que les obres de 

l’autovia.
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TAULA DE VALORACIÓ 
ALTERNATIVA  

“A” 
ALTERNATIVA   

“B”

TIPUS INDICADOR PES
VALOR
INDIC

VALOR
TOTAL 
(1/10)

VALOR
INDIC

VALOR
TOTAL 
(1/10)

MÉS ECONÒMIC 2 7 14 6 12 
ECONÒMIC

MENOR COST MANTENIMENT 1,5 5 7,5 7 10,5 

MÉS FUNCIONALITAT 1 5 5 8 8 

MENYS COMPLEXITAT EXECUCIÓ 1,5 7 10,5 6 9 FUNCIONAL 

MENYS DURACIÓ DE LES OBRES 1 7 7 6 6 

MILLOR ADEQUACIÓ A LA 
TOPOGRAFIA 0,5 6 3 7 3,5 

MENOR IMPACTE AMBIENTAL 1,5 7 10,5 7 10,5 
SOCIAL 

MENOR IMPACTE VISUAL 1 7 7 7 7 

TOTAL 
  10 6,45 6,65

Un cop analitzades les dues alternatives i respectant els dos criteris bàsic per al desguàs del 

dipòsit i tenint en compte la informació que s’ha de perllongar l’Autovia afectant part del traçat 

de la C-245, s’agafa l’alternativa B com a traçat definitiu i s’analitzen les següents alternatives 

en funció d’aquesta. 

2.2.- ALTERNATIVA AMB EL CREUAMENT DE LA FUTURA AUTOVIA C-32 

La coincidència de traçats amb la futura autovia C-32, degudament reflectida als plànols de 

projecte, té lloc al llarg de 236 m de longitud, entre els pk 0+054 i 0+290 del col·lector general 

de sortida del dipòsit.  

Alternativa A. En el cas que no fos possible la implantació de la conducció abans de l’execució 

del terraplè de la futura variant, s’haurà de procedir a la col·locació mitjançant un microtúnel, de 

236 m de longitud. El microtúnel es projectaria amb una perforació horitzontal d’un tub de 

formigó armat DN2000mm. 

Alternativa B. Per tal de compatibilitzar les dues obres i minimitzar la interferència entre 

ambdues, es proposa la col·locació del col·lector general abans de l’execució del terraplè del 

projecte del Ministeri de Foment.  

Es planteja per això el següent ordre d’actuació: 

- A partir de la cota actual de terreny es procedeix a l’excavació de la rasa per tal de 

col·locar el calaix del col·lector general 

- Reblert de la rasa i restitució de les terres fins a la cota de terreny actual.  



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca est de la part Alta de Salinas 

 (T.M. Sant Boi de Llobregat) 

Annex 1: Estudi d’alternatives 

4

- Assentament previsible de les terres per l’efecte de la sobrecàrrega del tronc de l’autovia. 

(estimat en 20 cm.) 

Per tal d’evitar danys a la conducció com a conseqüència dels assentaments, es proposa 

la col·locació d’una canonada amb secció especial d’acer corrugat, que absorbeixi les 

deformacions del terreny sense trencament. 

- Tram 1 (amb previsió d’assentaments): Conducció amb secció especial d’acer 

corrugat, entre els pk 0+054 i 0+156. 

- Tram 2 (sense previsió d’assentaments): Conducció amb secció prefabricada de 

formigó armat tipus calaix de 1,50 x 2,50, entre els pk 0+156 i 0+290.  

TAULA DE VALORACIÓ 
ALTERNATIVA  

“A” 
ALTERNATIVA   

“B”

TIPUS INDICADOR PES
VALOR
INDIC

VALOR
TOTAL 
(1/10)

VALOR
INDIC

VALOR
TOTAL 
(1/10)

MÉS ECONÒMIC 2 5 10 7 14 
ECONÒMIC

MENOR COST MANTENIMENT 1,5 6 9 8 12 
MÉS FUNCIONALITAT 1 6 6 8 8 

MENYS COMPLEXITAT EXECUCIÓ 1,5 6 9 7 10,5 FUNCIONAL 

MENYS DURACIÓ DE LES OBRES 1 6 6 6 6 

MILLOR ADEQUACIÓ A LA 
TOPOGRAFIA 0,5 5 2,5 6 3 

MENOR IMPACTE AMBIENTAL 1,5 8 12 6 9 
SOCIAL 

MENOR IMPACTE VISUAL 1 6 6 6 6 

TOTAL 
  10 6,05 6,85

Un cop analitzades les dues alternatives i prenent com a criteris, per una part que el projecte 

del col·lector és abans i per un altre els resultats que s’han obtingut, l’alternativa escollida és la 

B.

2.3.- ALTERNATIVA CONNEXIÓ AIGÜES NEGRES A COL·LECTOR D’EMSSA. 

Com s’ha comentat anteriorment un dels requisits del col·lector general de sortida del dipòsit és 

la connexió de les aigües negres al col·lector d’EMSSA que transcorre paral·lel al riu Llobregat. 

Per a la realització de la connexió hi ha aquestes alternatives 

Alterantiva A. Per a la realització de la connexió i aprofitant que el traçat del col·lector passa 

pròxim a l’estació de bombament que EMSSA té a la zona, es projecta una Obra Especial de 

desviament d’aigües negres en el col·lector principal. Allà es derivaran les aigües que circulen 

per la mitja canya, en el col·lector principal,  mitjançant un tub de PVC diàmetre 600mm que 
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anirà a connectar a un col·lector existent connectat a l’estació de bombament d’EMSSA que 

acaba connectant al col·lector general d’EMSSA. 

Alternativa B. Aquesta alternativa s’ha de realitzar amb una connexió directa al col·lector 

d’EMSSA amb un tub de PVC diàmetre 600mm. Per a al realització de la connexió i tenint el 

problema de cotes s’ha d’anar a buscar el punt de connexió al col·lector a una distància 

considerable aigües avall des del traçat del col·lector general de sortida. 

TAULA DE VALORACIÓ 
ALTERNATIVA  

“A” 
ALTERNATIVA   

“B”

TIPUS INDICADOR PES
VALOR
INDIC

VALOR
TOTAL 
(1/10)

VALOR
INDIC

VALOR
TOTAL 
(1/10)

MÉS ECONÒMIC 2 6 12 7 14 
ECONÒMIC

MENOR COST MANTENIMENT 1,5 8 12 7 10,5 
MÉS FUNCIONALITAT 1 7 7 6 6 

MENYS COMPLEXITAT EXECUCIÓ 1,5 6 9 4 6 FUNCIONAL 

MENYS DURACIÓ DE LES OBRES 1 6 6 7 7 

MILLOR ADEQUACIÓ A LA 
TOPOGRAFIA 0,5 7 3,5 5 2,5 

MENOR IMPACTE AMBIENTAL 1,5 6 9 5 7,5 
SOCIAL 

MENOR IMPACTE VISUAL 1 6 6 6 6 

TOTAL 
  10 6,45 5,95

Un cop analitzades les alternatives es considera la més adequada l’alternativa A. 

2.4.- CREUAMENT AMB LA MOTA DEL RIU LLOBREGAT. 

Paral·lel al riu hi ha el col·lector de Salmorres que procedeix de les mines de Sal que es troben 

situades aigües amunt del riu Llobregat. Aquets col·lector transcorre en una mota de terra que 

hi ha paral·lel al riu Llobregat i que al mateix temps serveix de pas per a vehicles. Per evitar 

aquesta mota hi ha dos alternatives: 

Alternativa A. Consistent en la realització d’un pou d’atac abans de la mota per a la realització 

del creuament de dos tubs paral·lels de formigó armat de diàmetre 1500mm fins a arribar al 

tram final al cel obert. Amb aquesta actuació evitaríem afectar els diferents serveis existents 

que transcorren per la mota. 

Alternativa B. En aquest cas es proposa la realització del tram final del col·lector de desguàs 

de la mateixa manera que s’ha realitzat anteriorment, amb l’excavació d’una rassa i la 

col·locació de calaixos prefabricats. Aquesta solució presenta encariment d’execució per la 

ubicació dels esmenats col·lectors existents en la mota: aigua potable, interceptor marge dret, 

col·lector de Salmorres. 
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TAULA DE VALORACIÓ 
ALTERNATIVA  

“A” 
ALTERNATIVA   

“B”

TIPUS INDICADOR PES
VALOR
INDIC

VALOR
TOTAL 
(1/10)

VALOR
INDIC

VALOR
TOTAL 
(1/10)

MÉS ECONÒMIC 2 7 14 6 12 
ECONÒMIC

MENOR COST MANTENIMENT 1,5 6 9 7 10,5 
MÉS FUNCIONALITAT 1 6 6 7 7 

MENYS COMPLEXITAT EXECUCIÓ 1,5 8 12 6 9 FUNCIONAL 

MENYS DURACIÓ DE LES OBRES 1 7 7 5 5 

MILLOR ADEQUACIÓ A LA 
TOPOGRAFIA 0,5 6 3 5 2,5 

MENOR IMPACTE AMBIENTAL 1,5 6 9 5 7,5 
SOCIAL 

MENOR IMPACTE VISUAL 1 6 6 6 6 

TOTAL 
  10 6,60 5,95

Amb el resultat dels indicadors i amb una probabilitat més baixa d’afectar els serveis existents 

amb el clavament horitzontal dels dos tubs de formigó es considera l’alternativa més adequada 

la A. 
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1.- DADES TÈCNIQUES 

1.1.- COL·LECTORS 

1.1.1.- Col·lector general de sortida 

1.1.1.1 Col·lector principal 

- Longitud:    950,00 m 

Tram 1:

- Material:    Calaix unicel·lular de formigó armat prefabricat HA-40 

- Longitud:    54,00 m 

- Secció del calaix:   2,50 m x 2,50 m 

- Pendent:    0,1 %  

- Sistema constructiu:    Col·locació de la conducció en rasa apuntalada / 

atalussada.  

Calaix prefabricat 

Tram 2:

- Material: Secció especial amb canonada d’acer corrugat tipus 

voltada, revestida amb formigó 

- Longitud:    102,00 m 

- Secció del calaix:   3,03 m x 3,30 m 

- Pendent:    0,1 %  

- Sistema constructiu:    Col·locació de la conducció en rasa apuntalada.  

Tram 3: 

- Material:    Calaix unicel·lular de formigó armat prefabricat HA-40 

- Longitud:    647,14 m 

- Secció del calaix:   1,50 m x 2,50 m 

- Pendent:    0,1 %  

- Sistema constructiu:  Col·locació de la conducció en rasa apuntalada / 

atalussada.  

Calaix prefabricat (trams rectes) o en situ (trams corbs) 

Tram 4:

- Material:    Calaix unicel·lular de formigó armat prefabricat HA-40 

- Longitud:    64,86 m 

- Secció del calaix:   1,50 m x 2,00 m 

- Pendent:    0,1 %  

- Sistema constructiu:    Col·locació de la conducció en rasa apuntalada.  

Calaix prefabricat 
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Tram 5:

- Material:    2 canonades de formigó armat prefabricat HA-40 

- Longitud:    79,00 m 

- Diàmetre:    1,50 m  

- Pendent:    0,5 %  

- Sistema constructiu:    Col·locació de la conducció en rasa apuntalada.  

Calaix prefabricat 

49,00 m per clava 

1.1.1.2 Col·lector desviament d’aigües negres 

- Material:    Tub PEAD 

- Longitud:    23,22 m 

- Diàmetre:    600 mm  

- Pendent:    0,45 %  

- Sistema constructiu:    Col·locació de la conducció en rasa apuntalada.  

1.2.- DADES HIDRÀULIQUES 

- Períodes de retorn: 3 mesos (pluja T0,25) i 10 anys (pluja T10).

- Cabal de disseny per T0,25 i T10:

Pluja de disseny T0,25 T10

Sortida del col·lector de desguàs 

(buidat del dipòsit) 
2,60 m3/s 3,37 m3/s

Desguàs al riu (buidat del dipòsit) 1,56 m3/s 2,01 m3/s

- Factor de dilució: 3 

2.- DADES ECONÒMIQUES 

2.1.- SERVEIS EXISTENTS EN L’ÀMBIT DE L’OBRA 

- Aigua potable:       AGBAR 

- Sanejament en Alta:      EMSSA 

- Sanejament en Baixa:     Ajuntament de Sant Boi De Llobregat 

- Electricitat:        FECSA-ENDESA 

- Gas:         Gas Natural 

- Telefonia:        Telefònica 

- Fibra Òptica:       Localret 



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca est de la part Alta de Salinas 

 (T.M. Sant Boi de Llobregat) 

Annex 2: Resum de característiques  principals del projecte 

4

2.2.- INFRAESTRUCTURES EXISTENTS EN L’ÀMBIT DE L’OBRA: 

- Ferrocarril:       ADIF 

- Regants: Comunitat de Regants del 

Canal de la Dreta del Llobregat 

- Reutilització: DEPURBAIX 

- Salmorres: ACA 

- Carreteres: Demarcació de Carreteras del 

Estado en Catalunya 

2.3.- AFECCIONS DE BENS I DRETS 

 Superfície (m2) 

Ocupació Temporal 16.823,62 

Servitud d’aqüeducte 4.854,70 

Ocupació Definitiva 403,34 

Valoració econòmica d’aquestes afeccions: 13.544,19 €  

2.4.- PRESSUPOST DEL PROJECTE 

- Pressupost d’execució material (PEM):       1.589.475,34 € 

- Pressupost d’execució per contracte (PEC) amb I.V.A.:     2.194.111.75 € 

- Pressupost per al coneixement de l’administració (PCA):     2.207.655,94 € 
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Foto 1: Clavegueram existent abans de creuar C-245. 

Foto 2: Arquetes xarxa d’aigua potable existent. 
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Foto 3: Fillola 1 sèquia superior del canal de la dreta del Llobregat. 

Foto 4: Fillola 1 sèquia. 
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Foto 5: Continuació de la fillola 1 sèquia superior. 

Foto 6: Actual C-245. 
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Foto 7: Pas existent sota C-245 de la sèquia superior del canal de la dreta. 

Foto 8: Camí de la Bomba i sèquia superior canal de la dreta. 
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Foto 9: Conreus i empresa PACADAR. 

Foto 10: Continuació del camí de la Bomba. 
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Foto 11: Camí d’accés a parcel·les agrícoles. 

Foto 12: Plana agrícola del riu Llobregat. 
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Foto 13: Plana agrícola del riu Llobregat. 

Foto 14:Plana agrícola del Llobregat. 
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Foto 15: Plana agrícola del Llobregat. 

Foto 16: Camí de la Bomba. 
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Foto 17: Parcel·les agrícoles camí de la Bomba. 

Foto 18: Camí de la Bomba. 
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Foto 19: Parcel·les agrícoles del camí de la Bomba. 

Foto 20:Conreus del camí de la Bomba. 
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Foto 21: Camí de la Bomba. 

Foto 22: Traçat del col·lector general de sortida. 
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Foto 23: Traçat col·lector general de sortida. 

Foto 24: Camí de la Bomba. 
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Foto 25: Empresa PACADAR. 

Foto 26: Creuament Col·lector general de sortida. 
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Foto 27: Línea elèctrica. 

Foto 28: Recorregut Col·lector general de sortida. 
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Foto 29: Obra de derivació aigües negres estació de bombament 

d’EMSSA

Foto 30: Connexió d’aigües negres a clavegueram municipal de Sant Boi i estació de 

bombament EMSSA. 
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Foto 31: Estació de bombament EMSSA. 

Foto 32: Accés estació de bombament EMSSA. 
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Foto 33: Recorregut clavegueram municipalt al seu pas pel costat estació de bombament. 

Foto 34: Traçat clavegueram municipal. 
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Foto 35: Estació de bombament EMSSA. 

Foto 36: Estació transformadora al costat de l’estació de bombament. 
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Foto 37: Arqueta de registre gas natural canonada alta pressió B 

Foto 38: Canonada alta pressió B. 
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Foto 39: Cami del Sorral paral·lel mota riu. 

Foto 40: Arqueta col·lector de Salmorres al costat del camí del Sorral. 
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Foto 41: Camí del Sorral. Arqueta canonada de reutilització Depurbaix.  

A l’esquerra d’aquesta, sortida d’aigües residuals projectada. 

Foto 42: Llera riu Llobregat. 
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Foto 43: Llera riu Llobregat. 

Foto 44: Sortida actual clavegueram municipal. Sobreeixidor col·lector interceptor EMSSA en 

clapeta. 
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Foto 45: Arqueta general canonada reutilització a partir de la qual es deriven les canonades  

per a la bassa de reg. 

Foto 46: Arqueta col·lector sortida. 
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Foto 47: Arquetes col·lector de reutilització. 

Foto 48: Arqueta col·lector reutilització. 
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Foto 49:.Piezòmetre instal·lat amb motiu de les obres de l’AVE  

.

Foto 50: Detall de la clapeta de la obra de sortida. 
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Foto 51: Obra de sortida d’aigua reutilitzada per a mantenir el cabal ecològic del riu Llobregat.
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Memòria descriptiva 



- SANT BOI DE LLOBREGAT - 

DEFINICIÓ

El treball al que fa referència aquesta memòria, té per objectiu l’aixecament topogràfic a escala 
1/200, a la població de Sant Boi de Llobregat. 

CARACTERÍSTIQUES DEL TREBALL 

Encàrrec: Auding 

Municipi: Sant Boi de Llobregat 

Comarca: Baix Llobregat 

FMTN: 420 

Data inici: Març 2006 

Actuació: Dipòsit_Conca_Salinas

Escala de treball: 1/200 

Escala de presentació: 1/500 

Sistema de coordenades: 
Sistema U.T.M., amb aplicació de la corresponent 
anamorfosi i reducció al nivell del mar. 

Equidistància de les corbes: 0.5 metre. 

TREBALLS DE CAMP 

Xarxa de bases:   S’ha materialitzat al terreny una xarxa de 12 bases, utilitzant els claus d’acer , 
fites tipus topograf, i situant-les en zones en les que es garanteix la seva perdurabilitat (accessos, asfalt, 
camins, etc.).

Dàtum:   L’enllaç amb el vèrtex geodèsic 286128027 que forma part de la xarxa geodèsica de 
l’I.C.C., s’ha realitzat mitjançant receptors GPS pel mètode de posicionament estàtic amb suficients 
observacions en temps comú i càlcul en post-procés. S’han obtingut les coordenades de les bases DE1, 
DE2, G1, G2, G3, G4, T98, T99, T100, T101, T102 i T130.

Radiació:   Des de les bases anteriors, s’han pres pel mètode de radiació tots els punts 
necessaris per definir els elements presents en l’àmbit d’actuació, radiant un total de 2800 punts.

APARELLS DE MESURA 

Per a l’observació de les bases es van utilitzar 2 receptors G.P.S. Leica , model GPS System
500, de doble freqüència. 

Per a l’aixecament topogràfic s’ha utilitzat una estació total Leica model TCR305, aparell que té 
una precisió de 5cc pels angles i 2mm+2ppm per a les distàncies. 

CÀLCULS I EDICIÓ 

El procés de càlcul ha estat fraccionat en diverses etapes, tal i com s’indica a continuació, 
utilitzant softwares diferents per a cadascuna d’elles. 

ETAPA SOFTWARE 
Càlcul i ajust de les observacions G.P.S. Ski Pro 
Càlcul de les radiacions, i creació dels arxius ASCII 
de núvols de punts (pt). 

MDT 4.0 

Edició gràfica de les dades, per obtenir els arxius 
de base topogràfica (tg) i de núvol de punts (np). 

AutoCAD 2004 

Dibuix de les línies de trencament en 3D i càlcul del 
model digital del terreny. 

MDT 4.0 

Edició gràfica de les corbes de nivell i les línies de 
trencament per obtenir els arxius de corbes de 
nivell (cn) i de línies de trencament (bl). 

AutoCAD 2004 

DOCUMENTACIÓ 

La documentació que es lliura és la següent: 

Memòria descriptiva. 

Llistat de coordenades de les bases topogràfiques. 

Llistat dels càlculs de les bases. 

Ressenyes de les bases 

Ressenyes del clavegueram 

6 Plànols a escala 1/500 grafiat en color en paper opac DINA3. 

Arxius en suport magnètic: 

Diposit_St.Boi.dwg Topogràfic general. 
Memoria.PDF Memòria topogràfica. 



Llistats de coordenades de les bases 

- GESTOP S.A.- 

ESTACIÓ X Y Z 

G1  420588.346 4577488.470 12.705 

G2  420875.276 4577595.180 10.778 

G3  421008.428 4577702.247 10.599 

G4  421091.088 4577650.238 10.549 

G5  421304.239 4577846.825 10.194 

G6  421329.548 4577889.719 10.546 

G7 421156.439 4577925.136 13.638 

T98  420478.028 4577294.621 11.692 

T99  420516.527 4577367.825 12.276 

T100  420457.885 4577383.298 11.683 

T101  420448.599 4577470.978 12.493 

T102  420540.179 4577438.457 12.398 

VG128027 420810.433 4576837.402 14.974 



Ressenyes de les bases 

GESTOP S.A. 
Galileu 319, entl 1ª. 08028 Barcelona. 
Tel. 93.430.18.58  Fax 93.419.35.41 

E-mail: gestop@gestop.es
VÈRTEX GEODESIC VG128027

PROJECTE COL·LECTORS I DIPÒSIT CONCA EST DE LES SALINAS DATA: Març 2006 

MUNICIPI Sant Boi de Llobregat COMARCA Baix Llobregat FMTN 420 

     SITUACIÓ COORDENADES UTM 

   
   

X: 420810.478
Y: 4576837.420

Placa ICC situada al pont sobre el canal de la dreta del Llobregat 

Z: 15.003
     SENYALITZACIÓ     

Anamorfosi: 0.999677Clau d’acer.    

CROQUIS DE SITUACIÓ 



GESTOP S.A. 
Galileu 319, entl 1ª. 08028 Barcelona. 
Tel. 93.430.18.58  Fax 93.419.35.41 

E-mail: gestop@gestop.es
BASE TOPOGRÀFICA G1 

PROJECTE COL·LECTORS I DIPÒSIT CONCA EST DE LES SALINAS DATA: Març 2006 

MUNICIPI Sant Boi de Llobregat COMARCA Baix Llobregat FMTN 420 

     SITUACIÓ COORDENADES UTM 

   
   

X: 420588.346
Y: 4577488.470

Es troba sobre un bloc de formigó, al principi d’un camí que surt 
des de la carretera C-245. 

Z: 12.705
     SENYALITZACIÓ    

Anamorfosi: 0.99967760Clau d’acer.    

CROQUIS DE SITUACIÓ 

GESTOP S.A. 
Galileu 319, entl 1ª. 08028 Barcelona. 
Tel. 93.430.18.58  Fax 93.419.35.41 

E-mail: gestop@gestop.es
BASE TOPOGRÀFICA G2 

PROJECTE COL·LECTORS I DIPÒSIT CONCA EST DE LES SALINAS DATA: Març 2006 

MUNICIPI Sant Boi de Llobregat COMARCA Baix Llobregat FMTN 420 

     SITUACIÓ COORDENADES UTM 

   
   

X: 420875.276
Y: 4577595.180

Es troba en un lateral del camí que va per al costat dels camps de 
conreu i que porta des de la carretera C-245 a l’obra de l’AVE. 

Z: 10.778
     SENYALITZACIÓ    

Anamorfosi: 0.99967704Clau d’acer.    

CROQUIS DE SITUACIÓ 



GESTOP S.A. 
Galileu 319, entl 1ª. 08028 Barcelona. 
Tel. 93.430.18.58  Fax 93.419.35.41 

E-mail: gestop@gestop.es
BASE TOPOGRÀFICA G3 

PROJECTE COL·LECTORS I DIPÒSIT CONCA EST DE LES SALINAS DATA: Març 2006 

MUNICIPI Sant Boi de Llobregat COMARCA Baix Llobregat FMTN 420 

     SITUACIÓ COORDENADES UTM 

   
   

X: 421008.428
Y: 4577702.247

Es troba en un lateral del camí que va per al costat dels camps de 
conreu i que porta des de la carretera C-245 a l’obra de l’AVE. 

Z: 10.599
     SENYALITZACIÓ    

Anamorfosi: 0.99967678Clau d’acer.    

CROQUIS DE SITUACIÓ 

GESTOP S.A. 
Galileu 319, entl 1ª. 08028 Barcelona. 
Tel. 93.430.18.58  Fax 93.419.35.41 

E-mail: gestop@gestop.es
BASE TOPOGRÀFICA G4 

PROJECTE COL·LECTORS I DIPÒSIT CONCA EST DE LES SALINAS DATA: Març 2006 

MUNICIPI Sant Boi de Llobregat COMARCA Baix Llobregat FMTN 420 

     SITUACIÓ COORDENADES UTM 

   
   

X: 421091.088
Y: 4577650.238

Es troba en un lateral del camí que va per al costat dels camps de 
conreu i que porta des de la carretera C-245 a l’obra de l’AVE. 

Z: 10.549
     SENYALITZACIÓ    

Anamorfosi: 0.99967662Clau d’acer.    

CROQUIS DE SITUACIÓ 



GESTOP S.A. 
Galileu 319, entl 1ª. 08028 Barcelona. 
Tel. 93.430.18.58  Fax 93.419.35.41 

E-mail: gestop@gestop.es
BASE TOPOGRÀFICA G5 

PROJECTE COL·LECTORS I DIPÒSIT CONCA EST DE LES SALINAS DATA: Març 2006 

MUNICIPI Sant Boi de Llobregat COMARCA Baix Llobregat FMTN 420 

     SITUACIÓ COORDENADES UTM 

   
   

X: 421304.239
Y: 4577846.825

Es troba al costat de la central de bombament d’EMSSA. 

Z: 10.194
     SENYALITZACIÓ    

Anamorfosi: 0.99967621Clau d’acer.    

CROQUIS DE SITUACIÓ 

GESTOP S.A. 
Galileu 319, entl 1ª. 08028 Barcelona. 
Tel. 93.430.18.58  Fax 93.419.35.41 

E-mail: gestop@gestop.es
BASE TOPOGRÀFICA G6 

PROJECTE COL·LECTORS I DIPÒSIT CONCA EST DE LES SALINAS DATA: Març 2006 

MUNICIPI Sant Boi de Llobregat COMARCA Baix Llobregat FMTN 420 

     SITUACIÓ COORDENADES UTM 

   
   

X: 421329.548
Y: 4577889.719

Es troba al costat de la central de bombament d’EMSSA. 

Z: 10.546
     SENYALITZACIÓ    

Anamorfosi: 0.99967616Clau d’acer.    

CROQUIS DE SITUACIÓ 



GESTOP S.A. 
Galileu 319, entl 1ª. 08028 Barcelona. 
Tel. 93.430.18.58  Fax 93.419.35.41 

E-mail: gestop@gestop.es
BASE TOPOGRÀFICA G7 

PROJECTE COL·LECTORS I DIPÒSIT CONCA EST DE LES SALINAS DATA: Març 2006 

MUNICIPI Sant Boi de Llobregat COMARCA Baix Llobregat FMTN 420 

     SITUACIÓ COORDENADES UTM 

   
   

X: 421156.439
Y: 4577925.136

Es troba sobre un bloc de formigó, al costat del camí que segueix 
el riu Llobregat. 

Z: 13.638
     SENYALITZACIÓ    

Anamorfosi: 0.99967650Clau d’acer.    

CROQUIS DE SITUACIÓ 

GESTOP S.A. 
Galileu 319, entl 1ª. 08028 Barcelona. 
Tel. 93.430.18.58  Fax 93.419.35.41 

E-mail: gestop@gestop.es
BASE TOPOGRÀFICA T98 

PROJECTE COL·LECTORS I DIPÒSIT CONCA EST DE LES SALINAS DATA: Març 2006 

MUNICIPI Sant Boi de Llobregat COMARCA Baix Llobregat FMTN 420 

     SITUACIÓ COORDENADES UTM 

   
   

X: 420478.028
Y: 4577294.621

Es troba sobre la vorera al carrer que porta fins al pàrking del 
camp de futbol. 

Z: 11.692
     SENYALITZACIÓ    

Anamorfosi: 0.99967782Clau d’acer.    

CROQUIS DE SITUACIÓ 



GESTOP S.A. 
Galileu 319, entl 1ª. 08028 Barcelona. 
Tel. 93.430.18.58  Fax 93.419.35.41 

E-mail: gestop@gestop.es
BASE TOPOGRÀFICA T99 

PROJECTE COL·LECTORS I DIPÒSIT CONCA EST DE LES SALINAS DATA: Març 2006 

MUNICIPI Sant Boi de Llobregat COMARCA Baix Llobregat FMTN 420 

     SITUACIÓ COORDENADES UTM 

   
   

X: 420516.527
Y: 4577367.825

Es troba al carrer que porta fins  a la part de darrera del camp de 
futbol.

Z: 12.276
     SENYALITZACIÓ    

Anamorfosi: 0.99967774Clau d’acer.    

CROQUIS DE SITUACIÓ 

GESTOP S.A. 
Galileu 319, entl 1ª. 08028 Barcelona. 
Tel. 93.430.18.58  Fax 93.419.35.41 

E-mail: gestop@gestop.es
BASE TOPOGRÀFICA T100 

PROJECTE COL·LECTORS I DIPÒSIT CONCA EST DE LES SALINAS DATA: Març 2006 

MUNICIPI Sant Boi de Llobregat COMARCA Baix Llobregat FMTN 420 

     SITUACIÓ COORDENADES UTM 

   
   

X: 420457.885
Y: 4577383.298

Es troba dins el camp de futbol de Sant Boi, abans de les grades 
dels espectadors. 

Z: 11.683
     SENYALITZACIÓ    

Anamorfosi: 0.99967786Clau d’acer.    

CROQUIS DE SITUACIÓ 



GESTOP S.A. 
Galileu 319, entl 1ª. 08028 Barcelona. 
Tel. 93.430.18.58  Fax 93.419.35.41 

E-mail: gestop@gestop.es
BASE TOPOGRÀFICA T101 

PROJECTE COL·LECTORS I DIPÒSIT CONCA EST DE LES SALINAS DATA: Març 2006 

MUNICIPI Sant Boi de Llobregat COMARCA Baix Llobregat FMTN 420 

     SITUACIÓ COORDENADES UTM 

   
   

X: 420448.599
Y: 4577470.978

Es troba a uns 13 metres de la cantonada nord-oest del camp de 
futbol.

Z: 12.493
     SENYALITZACIÓ    

Anamorfosi: 0.99967788Clau d’acer.    

CROQUIS DE SITUACIÓ 

GESTOP S.A. 
Galileu 319, entl 1ª. 08028 Barcelona. 
Tel. 93.430.18.58  Fax 93.419.35.41 

E-mail: gestop@gestop.es
BASE TOPOGRÀFICA T102 

PROJECTE COL·LECTORS I DIPÒSIT CONCA EST DE LES SALINAS DATA: Març 2006 

MUNICIPI Sant Boi de Llobregat COMARCA Baix Llobregat FMTN 420 

     SITUACIÓ COORDENADES UTM 

   
   

X: 420540.179
Y: 4577438.457

Es troba a uns 13 metres de la cantonada nord-est del camp de 
futbol.

Z: 12.398
     SENYALITZACIÓ    

Anamorfosi: 0.99967770Clau d’acer.    

CROQUIS DE SITUACIÓ 



Ressenyes clavegueram 

CONSULTOR: 

           GESTOP S.A.

XARXA CLAVEGUERAM 

PROJECTE: Sant Boi de Llobregat                                                                                                                   DATA: Maig / 06
                                                                                                                                               

Observacions:Num.Pou:

1

Coordenades UTM. Cota Tapa: 12.626
            X: 420344.974

            Y: 4577574.562 Situació/Carrer: Carrer de Bonaventura

CARACTERÍSTIQUES
A:                                       Secció:  

                                           Cota Entrada: 8.58m. 

B:                                       Secció: Tub  1000
                                           Cota Sortida: 8.48m.  

C:                                       Secció:  

                                           Cota Entrada: 8.58m.    

CROQUIS:

Observacions:Num.Pou:

2

Coordenades UTM      Cota Tapa: 12.524
X: 420328.299

            Y: 4577495.989
Situació/Carrer: Carrer de Bonaventura 

CARACTERÍSTIQUES
A:                                       Secció: Tub  1000
                                           Cota Entrada: 10.42m.

B:                                       Secció: Tub  1000
                                           Cota Sortida: 10.32m.   

CROQUIS:

Observacions:Num.Pou:

3

Coordenades UTM         Cota Tapa: 12.347
X: 420329.287

            Y: 4577319.242
Situació/Carrer:  Carrer de Mossèn Pere Tarrés 

CARACTERÍSTIQUES
A:                                       Secció: Tub  1000
                                           Cota Entrada: 8.68m. 

B:                                       Secció: Tub  1000
                                           Cota Sortida:  8.73m.  

C:                                       Secció: Tub  300 .      
                                           Cota Entrada: 11.05m.  

CROQUIS:



CONSULTOR:

           GESTOP S.A.
XARXA CLAVEGUERAM 

PROJECTE: Sant Boi de Llobregat                                                                                                                   DATA: Maig / 06
                                                                                                                                               

Observacions:Num.Pou:

4

 Coordenades UTM. Cota Tapa: 11.767
            X: 420363.501

            Y: 4577296.632 Situació/Carrer:  Carrer de Mossèn Pere Tarrés

CARACTERÍSTIQUES
A:                                       Secció: Tub  1000
                                           Cota Entrada: 8.41m. 

B:                                       Secció: Tub  300       
                                           Cota Entrada: 10.44m.  

C:                                       Secció: Tub  1000
                                           Cota Sortida: 8.43m.     

D:                                       Secció: Tub  400       
                                           Cota Entrada: 9.22m.   

CROQUIS:

Observacions:Num.Pou:

5

Coordenades UTM      Cota Tapa: 11.696
X: 420397.470

            Y: 4577273.765
Situació/Carrer:  Carrer de Mossèn Pere Tarrés 

CARACTERÍSTIQUES
A:                                       Secció: Tub  1000
                                           Cota Entrada: 8.20m. 

B:                                       Secció: Tub  1000
                                           Cota Sortida: 8.20m.    

C:                                       Secció: Tub  400       
                                           Cota Entrada: 9.03m.    

CROQUIS:

Observacions:                                Num.Pou:

6

Coordenades UTM         Cota Tapa: 11.613
X: 420431.359

            Y: 4577250.421
Situació/Carrer:  Carrer de Mossèn Pere Tarrés 

CARACTERÍSTIQUES
A:                                       Secció: Tub  1000
                                           Cota Entrada: 7.96m. 

B:                                       Secció: Tub  1000
                                           Cota Sortida:  7.99m. 

C:                                       Secció: Tub  800 .      
                                           Cota Entrada: 8.59m.    

CROQUIS:

CONSULTOR:

           GESTOP S.A.
XARXA CLAVEGUERAM 

PROJECTE: Sant Boi de Llobregat                                                                                                                   DATA: Maig / 06
                                                                                                                                               

Observacions:Num.Pou:

7

 Coordenades UTM. Cota Tapa: 11.637
            X: 420469.248

            Y: 4577267.766 Situació/Carrer:  Carrer de Mossèn Pere Tarrés

CARACTERÍSTIQUES
A:                                       Secció: Tub  800
                                           Cota Entrada: 7.90m. 

B:                                       Secció: Tub  800       
                                           Cota Sortida: 7.89m.    

C:                                       Secció: Tub  200
                                           Cota Entrada: 9.84m.    

D:                                       Secció: Tub  200
                                          Cota Entrada: 10.34m.  

E:                                       Secció: Tub  200

CROQUIS:

                                          Cota Entrada: 7.99m.    

Observacions:Num.Pou:

8

Coordenades UTM      Cota Tapa: 11.743
X: 420397.442

            Y: 4577314.837
Situació/Carrer:  Carrer de Mossèn Pere Tarrés 

CARACTERÍSTIQUES
A:                                       Secció: Tub  800
                                           Cota Entrada: 8.33m. 

B:                                       Secció: Tub  200       
                                           Cota Entrada: 10.84m.  

C:                                       Secció: Tub  800       
                                           Cota Sortida: 8.27m.     

D:                                       Secció: Tub  200
                                           Cota Entrada: 10.79m.  

E:                                       Secció: Tub  200

CROQUIS:

         

                                           Cota Entrada: 10.44m.  

Observacions:Num.Pou:

9

Coordenades UTM         Cota Tapa: 12.566
X: 420448.682

            Y: 4577471.424
Situació/Carrer:  entre c/ Mossèn Pere Tarrés i C-245 

CARACTERÍSTIQUES
A:                                       Secció: Tub  1000
                                           Cota Entrada: 10.32m.

B:                                       Secció: Tub  1000
                                           Cota Sortida: 10.32m 

CROQUIS:



CONSULTOR: 

           GESTOP S.A.

XARXA CLAVEGUERAM 

PROJECTE: Sant Boi de Llobregat                                                                                                                   DATA: Maig / 06
                                                                                                                                               

Observacions:Num.Pou:

10

 Coordenades UTM. Cota Tapa: 12.526
            X: 420493.082

            Y: 4577457.341 Situació/Carrer:  entre c/ Mossèn Pere Tarrés i C-245

CARACTERÍSTIQUES
A:                                       Secció: Tub  1000
                                           Cota Entrada: 10.26m.

B:                                       Secció: Tub  1000
                                           Cota Sortida: 10.26m 

CROQUIS:

Observacions:Num.Pou:

11

Coordenades UTM      Cota Tapa: 12.339
X: 420536.977

            Y: 4577427.925
Situació/Carrer:  entre c/ Mossèn Pere Tarrés i C-245 

CARACTERÍSTIQUES
A:                                       Secció: Tub  1000
                                           Cota Entrada: 7.19m. 

B:                                       Secció: Tub  1000
                                           Cota Sortida: 7.22m 

CROQUIS:

Observacions:Num.Pou:

12

Coordenades UTM         Cota Tapa: 10.210 
X: 421308.578 

            Y: 4577818.443 
Situació/Carrer:  central de bombament EMSSA 

CARACTERÍSTIQUES
A:                                       Secció: Tub  
                                           Cota Entrada: 9.11m. 

B:                                       Secció: Tub              
                                           Cota Entrada:   4.24m.

C:                                       Secció: Tub  .            
                                           Cota Sortida: 4.14m.     

E:

CROQUIS:

Plànols















Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca est de la part Alta de Salinas 

 (T.M. Sant Boi de Llobregat) 

ANNEX 5 
GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
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T. 93 565 07 24 - F. 93 575 01 07 - Polígono Industrial La Ferrería - Avda. Ferrería, 28 - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

CLIENTE: Empresa: JOLSA

Domicilio: Via Augusta 59
Ed. MERCURIO, despachos 813-814-815
08006-BARCELONA

Sr./Sra.: Joaquín Ramos

DENOMINACIÓN:

MUESTRAS REMITIDAS: 

NT: 156-064. ST. BOI DE LLOBREGAT.

Nº de Informe: B9802-270-06 Fecha de emisión:

MATERIAL/ES ENSAYADO/S: SUELO

MUESTRA/S: REMITIDA/S POR EL CLIENTE/PETICIONARIO Fecha de recepción:

Referencia/s del laboratorio:

G06-4623 G06-4624 G06-4625 G06-4626 G06-4627 G06-4628 G06-4629

ENSAYO/S REALIZADO/S: Según hojas adjuntas.

* El presente informe se compone de páginas incluidas portada y contraportada.

Los resultados se consideran como propiedad del Cliente y, sin autorización previa, GEOPAYMA se abstendrá de comunicarlos a un tercero. GEOPAYMA no se hace responsable, en ningún caso,
de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse de este documento, cuya reproducción parcial está totalmente prohibida. No se autoriza su publicación o reproducción sin el consentimiento
de GEOPAYMA, debiendo reflejarse en ella íntegramente todos los resultados obtenidos en los ensayos.

INFORME DE ENSAYOS DE LABORATORIO: ACTAS DE RESULTADOS

21-jun-06

23-jun-06

El presente Informe contiene la exposición de los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio efectuados, ajustándose a las directrices marcadas por la Norma UNE 66.803/89 "Informe
Técnico. Presentación de los resultados de los ensayos".

17

Los ensayos son efectuados siguiendo la normativa correspondiente, directamente sobre los materiales u objetos ensayados y pertenecientes a muestras tomadas "in situ" o remitidas al
laboratorio, sin más responsabilidad que la derivada de la correcta utilización de las técnicas y aplicación de procedimientos apropiados. Los resultados del presente informe se refieren
exclusivamente a la muestra, producto o material indicado en el apartado correspondiente.
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T. 93 565 07 24 - F. 93 575 01 07 - Polígono Industrial La Ferrería - Avda. Ferrería, 28 - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

RESUMEN DE ENSAYOS
PETICIONARIO:
CLIENTE: JOLSA
DENOMINACIÓN: MUESTRAS REMITIDAS: 

NT: 156-064. ST. BOI DE LLOBREGAT.
Nº. DE INFORME: B9802-270-06
REFERENCIA DEL LABORATORIO G06-4623 G06-4624 G06-4625 G06-4626 G06-4627 G06-4628 G06-4629
REFERENCIA DEL CLIENTE 5S 6S 8S 9S 6S 6S 7S
SITUACIÓN S-1 S-1 S-1 S-1 S-2 S-3 S-3
TIPO DE MUESTRA SPT SPT SPT SPT SPT SPT SPT
PROFUNDIDAD, m 10.5-11.1 12.5-13.1 15-15.6 16.6-17.2 15.3-15.9 15-15.6 16.5-17.1
GRANULOMETRÍA % pasa # 5 UNE 98.4 78.2 73.1 69.5 95.2 81.1 79.2
TAMIZADO % pasa # 2 UNE 95.6 63.9 49.4 45.4 79.5 62.1 59.1

% pasa # 0.40 UNE 63.3 25.0 16.3 10.2 17.6 18.6 24.0
% pasa # 0.080 UNE 22.5 13.3 6.6 4.4 4.2 7.6 8.0

GRANULOMETRÍA % LIMOS (0.06 mm)

SEDIMENTACIÓN % ARCILLAS (0.002 mm)

LÍMITES DE L. Líquido

ATTERBERG L. Plástico

Índ. de plasticidad

CLASIFICACIÓN U.S.C.S.

PROCTOR Dens. máxima, gr/cm3

NORMAL Humedad óptima, %

PROCTOR Dens. máxima, gr/cm3

MODIFICADO Humedad óptima, %

90%, CBR /  % hinch.

ÍNDICE C.B.R. 95%, CBR  /  % hinch.

100%, CBR  /  % hinch.

HUMEDAD NATURAL, %

DENSIDAD Aparente, gr/cm3

Seca, gr/cm3

DENSIDAD REL. PART. SÓLIDAS, gr/cm3

COMPRESIÓN Resistencia, kp/cm2

SIMPLE Deformación, %

º

cu, kp/cm2

CORTE DIRECTO / ', º

TRIAXIAL c', kp/cm2

' residual, º

c' residual, kp/cm2

EDÓMETRO Índ. poros inicial, eo

Índ. poros final, ef

COLAPSO Índ. de colapso, I (%)

Pot. porc. colapso, Ic (%)

ENSAYO Índ. de hinch., Kp/cm2

LAMBE C. pot. de volumen, %

Clasificación

HINCHAMIENTO LIBRE, %

PRESIÓN MÁX. DE Pr. máx. hinch., kp/cm2

HINCHAMIENTO Hinch. en descarga, %

CARGA Is (50) ], Mpa

PUNTUAL EN Is (50) //, Mpa

ROCAS Ia (50), Mpa

ENSAYO BRASILEÑO, kp/cm2

SLAKE DURABILITY TEST. Índ. Sehudes, %

EQUIVALENTE DE ARENA

MATERIA ORGÁNICA, %

CARBONATOS, % CO3Ca

% SO3

SULFATOS % SO4

mg/kg o mg/l SO3

mg/kg o mg/l SO4

ACIDEZ BAUMANN-GULLY, ml/kg

CONTENIDO DE YESOS, % SO4Ca.H2O

SALES SOLUBLES, %

DIÓXIDO DE CARBONO, mg/l CO2

RESIDUO SECO, mg/l

PH

AMONIO, mg/l NH4+

MAGNESIO, mg/l Mg2+

GRADO DE AGRESIVIDAD (EHE)

PERMEABILIDAD, cm/sg
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T. 93 565 07 24 - F. 93 575 01 07 - Polígono Industrial La Ferrería - Avda. Ferrería, 28 - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

Referencia del laboratorio: G06-4623

DATOS GENERALES:

INFORME NÚMERO: B9802-270-06
PETICIONARIO:
CLIENTE: JOLSA
DENOMINACIÓN: MUESTRAS REMITIDAS: 

NT: 156-064. ST. BOI DE LLOBREGAT.

DATOS DE LA MUESTRA:

Situación: S-1
Profundidad, m: 10.5 - 11.1
Referencia del Cliente: 5S

Tipo de muestra: SPT Diametro, cm: Longitud, cm:
Fecha de toma: Fecha de recepción: Fecha de apertura:

Almacenamiento: CÁMARA HÚMEDA Entorno de ensayo: LABORATORIO DE GEOTECNIA
Medio de apertura: MANUAL Operador: IRP

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

Nivel dif.
10.5 m

ARENA CON BASTANTES FINOS. TONALIDAD PARDO-MARRÓN.

11.1 m

ENSAYOS REALIZADOS:

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO  - UNE 103101:1995

OBSERVACIONES:

La información contenida en esta ficha de apertura afecta exclusivamente a las hojas de ensayo siguientes con el mismo número de

referencia de la muestra. Cada ensayo se realiza según la Norma o procedimiento indicado en la hoja de ensayo correspondiente.

Área Acreditación

NO ACREDITADO

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRA
IAT-SUE.APER.001

21/06/2006

ObservacionesLitología
P- penetrómetro manual, V- vane-test manual: kp/cm2

21/06/2006
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T. 93 565 07 24 - F. 93 575 01 07 - Polígono Industrial La Ferrería - Avda. Ferrería, 28 - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

Referencia del laboratorio: G06-4623

Tamices (*) Retenido tamices Pasa en muestra total Cálculos previos

ASTM UNE Parcial Total Muestra total seca aire, g
Desig. mm mm g g g % M. > 20 mm, total lav. y seca, g

M. < 20 mm, seca aire ensay., g
4" 101.6 100 M. 20-2 mm, lavada y seca, g
3" 76.2 80 M. 20-2 mm, total lav. y seca, g

2.5" 63.5 63 M. > 2 mm, lavada y seca, g
2" 50.8 50 M. < 2 mm, ensay. seca aire, g

1.5" 38.1 40 M. < 2 mm, ensayada y seca, g
1" 25.4 25 M. < 2 mm, total y seca, g

3/4" 19.1 20 Muestra total seca, g
1/2" 12.7 12.5
3/8" 9.52 10
1/4" 6.35 6.3
Nº4 4.75 5
Nº10 2 2
Nº30 0.59 0.63
Nº40 0.42 0.4
Nº70 0.21 0.2

Nº200 0.074 0.08
(*) Se utilizan para el ensayo los tamices de la serie UNE.

% GRAVA > 2 mm 4.4 % ARENA 2-0.08 mm 73.1 % FINOS <0.08 mm
% Bolos > 63 mm % Grava gruesa 63-20 mm 0.0 % Arena gruesa 2-0.63 mm 13.1

0.0 % Grava media 20-6.3 mm 1.1 % Arena media 0.63-0.2 mm 49.3 22.5
% Grava fina 6.3-2 mm 3.3 % Arena fina 0.2-0.08 mm 10.7

#¡REF!

OBSERVACIONES:

OPERADOR: IRP INFORME Nº: B9802-270-06

Tipo de suelo según clasificación DIN4022 (con aberturas de tamiz aproximadas)

18.86

0.00
1.93
0.89
4.90

23.07
33.78
52.97

176.06

168.34
145.27
111.49

176.06
174.13
173.24

100.0
98.9

100.0

98.4
95.6
82.5
63.3
33.2
22.539.66

58.52
1.0000

1.0000
Factor de corrección, f 1

(fracción entre 20 y 2 mm)

Factor de corrección, f 2

(fracción inferior a 2 mm)

176.06
0.00

176.06
7.72

168.34
176.06

7.72
7.72

168.34
168.34

Humedad higroscópica, %

(fracción inferior a 2 mm)

Factor de corrección, f

(fracción inferior a 2 mm)

0.00

1.0000

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO
UNE 103.101/95

Área Acreditación

GTL

Representación gráfica
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100

0.0010.010.1110100

Tamaño de las partículas en mm
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T. 93 565 07 24 - F. 93 575 01 07 - Polígono Industrial La Ferrería - Avda. Ferrería, 28 - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

Referencia del laboratorio: G06-4624

DATOS GENERALES:

INFORME NÚMERO: B9802-270-06
PETICIONARIO:
CLIENTE: JOLSA
DENOMINACIÓN: MUESTRAS REMITIDAS: 

NT: 156-064. ST. BOI DE LLOBREGAT.

DATOS DE LA MUESTRA:

Situación: S-1
Profundidad, m: 12.5 - 13.1
Referencia del Cliente: 6S

Tipo de muestra: SPT Diametro, cm: Longitud, cm:
Fecha de toma: Fecha de recepción: Fecha de apertura:

Almacenamiento: CÁMARA HÚMEDA Entorno de ensayo: LABORATORIO DE GEOTECNIA
Medio de apertura: MANUAL Operador: IRP

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

Nivel dif.
12.5 m

ARENA CON ABUNDANTE GRAVA Y CON ALGO DE FINOS. TONALIDAD PARDO
GRISÁCEA.

13.1 m

ENSAYOS REALIZADOS:

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO  - UNE 103101:1995

OBSERVACIONES:

La información contenida en esta ficha de apertura afecta exclusivamente a las hojas de ensayo siguientes con el mismo número de

referencia de la muestra. Cada ensayo se realiza según la Norma o procedimiento indicado en la hoja de ensayo correspondiente.

Área Acreditación

NO ACREDITADO

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRA
IAT-SUE.APER.001

21/06/2006

ObservacionesLitología
P- penetrómetro manual, V- vane-test manual: kp/cm2

21/06/2006
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T. 93 565 07 24 - F. 93 575 01 07 - Polígono Industrial La Ferrería - Avda. Ferrería, 28 - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

Referencia del laboratorio: G06-4624

Tamices (*) Retenido tamices Pasa en muestra total Cálculos previos

ASTM UNE Parcial Total Muestra total seca aire, g
Desig. mm mm g g g % M. > 20 mm, total lav. y seca, g

M. < 20 mm, seca aire ensay., g
4" 101.6 100 M. 20-2 mm, lavada y seca, g
3" 76.2 80 M. 20-2 mm, total lav. y seca, g

2.5" 63.5 63 M. > 2 mm, lavada y seca, g
2" 50.8 50 M. < 2 mm, ensay. seca aire, g

1.5" 38.1 40 M. < 2 mm, ensayada y seca, g
1" 25.4 25 M. < 2 mm, total y seca, g

3/4" 19.1 20 Muestra total seca, g
1/2" 12.7 12.5
3/8" 9.52 10
1/4" 6.35 6.3
Nº4 4.75 5
Nº10 2 2
Nº30 0.59 0.63
Nº40 0.42 0.4
Nº70 0.21 0.2

Nº200 0.074 0.08
(*) Se utilizan para el ensayo los tamices de la serie UNE.

% GRAVA > 2 mm 36.1 % ARENA 2-0.08 mm 50.6 % FINOS <0.08 mm
% Bolos > 63 mm % Grava gruesa 63-20 mm 4.3 % Arena gruesa 2-0.63 mm 29.1

0.0 % Grava media 20-6.3 mm 14.2 % Arena media 0.63-0.2 mm 16.9 13.3
% Grava fina 6.3-2 mm 17.6 % Arena fina 0.2-0.08 mm 4.6

#¡REF!

OBSERVACIONES:

OPERADOR: IRP INFORME Nº: B9802-270-06

Tipo de suelo según clasificación DIN4022 (con aberturas de tamiz aproximadas)

88.55
29.68
21.86
13.90

0.00
30.29
28.77
21.44
50.17
23.30
100.90

705.60

705.60
675.31

91.6

450.73
245.45
176.65

646.54
625.10
574.93
551.63

88.6
81.5

100.0
95.7

100.0

78.2
63.9
34.8
25.0
17.9
13.393.75

125.97
2.3182

1.0000
Factor de corrección, f 1

(fracción entre 20 y 2 mm)

Factor de corrección, f 2

(fracción inferior a 2 mm)

705.60
30.29
675.31
224.58

450.73
705.60

224.58
254.87
194.43
194.43

Humedad higroscópica, %

(fracción inferior a 2 mm)

Factor de corrección, f

(fracción inferior a 2 mm)

0.00

1.0000

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO
UNE 103.101/95

Área Acreditación

GTL

Representación gráfica
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100

0.0010.010.1110100

Tamaño de las partículas en mm
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T. 93 565 07 24 - F. 93 575 01 07 - Polígono Industrial La Ferrería - Avda. Ferrería, 28 - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

Referencia del laboratorio: G06-4625

DATOS GENERALES:

INFORME NÚMERO: B9802-270-06
PETICIONARIO:
CLIENTE: JOLSA
DENOMINACIÓN: MUESTRAS REMITIDAS: 

NT: 156-064. ST. BOI DE LLOBREGAT.

DATOS DE LA MUESTRA:

Situación: S-1
Profundidad, m: 15 - 15.6
Referencia del Cliente: 8S

Tipo de muestra: SPT Diametro, cm: Longitud, cm:
Fecha de toma: Fecha de recepción: Fecha de apertura:

Almacenamiento: CÁMARA HÚMEDA Entorno de ensayo: LABORATORIO DE GEOTECNIA
Medio de apertura: MANUAL Operador: IRP

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

Nivel dif.
15 m

GRAVA ARENOSA CON INDICIOS DE FINOS. TONALIDAD PARDO-GRISÁCEA.

15.6 m

ENSAYOS REALIZADOS:

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO  - UNE 103101:1995

OBSERVACIONES:

La información contenida en esta ficha de apertura afecta exclusivamente a las hojas de ensayo siguientes con el mismo número de

referencia de la muestra. Cada ensayo se realiza según la Norma o procedimiento indicado en la hoja de ensayo correspondiente.

Área Acreditación

NO ACREDITADO

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRA
IAT-SUE.APER.001

21/06/2006

ObservacionesLitología
P- penetrómetro manual, V- vane-test manual: kp/cm2

21/06/2006
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T. 93 565 07 24 - F. 93 575 01 07 - Polígono Industrial La Ferrería - Avda. Ferrería, 28 - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

Referencia del laboratorio: G06-4625

Tamices (*) Retenido tamices Pasa en muestra total Cálculos previos

ASTM UNE Parcial Total Muestra total seca aire, g
Desig. mm mm g g g % M. > 20 mm, total lav. y seca, g

M. < 20 mm, seca aire ensay., g
4" 101.6 100 M. 20-2 mm, lavada y seca, g
3" 76.2 80 M. 20-2 mm, total lav. y seca, g

2.5" 63.5 63 M. > 2 mm, lavada y seca, g
2" 50.8 50 M. < 2 mm, ensay. seca aire, g

1.5" 38.1 40 M. < 2 mm, ensayada y seca, g
1" 25.4 25 M. < 2 mm, total y seca, g

3/4" 19.1 20 Muestra total seca, g
1/2" 12.7 12.5
3/8" 9.52 10
1/4" 6.35 6.3
Nº4 4.75 5
Nº10 2 2
Nº30 0.59 0.63
Nº40 0.42 0.4
Nº70 0.21 0.2

Nº200 0.074 0.08
(*) Se utilizan para el ensayo los tamices de la serie UNE.

% GRAVA > 2 mm 50.6 % ARENA 2-0.08 mm 42.8 % FINOS <0.08 mm
% Bolos > 63 mm % Grava gruesa 63-20 mm 1.7 % Arena gruesa 2-0.63 mm 24.2

0.0 % Grava media 20-6.3 mm 19.1 % Arena media 0.63-0.2 mm 15.5 6.6
% Grava fina 6.3-2 mm 29.8 % Arena fina 0.2-0.08 mm 3.1

#¡REF!

OBSERVACIONES:

OPERADOR: IRP INFORME Nº: B9802-270-06

Tipo de suelo según clasificación DIN4022 (con aberturas de tamiz aproximadas)

71.90
26.51
19.48
9.11

0.00
10.64
48.45
14.58
56.61
38.28
148.77

627.10

627.10
616.46

90.6

309.77
157.94
101.95

568.01
553.43
496.82
458.54

88.3
79.2

100.0
98.3

100.0

73.1
49.4
25.2
16.3
9.7
6.641.58

60.82
2.1117

1.0000
Factor de corrección, f 1

(fracción entre 20 y 2 mm)

Factor de corrección, f 2

(fracción inferior a 2 mm)

627.10
10.64
616.46
306.69

309.77
627.10

306.69
317.33
146.69
146.69

Humedad higroscópica, %

(fracción inferior a 2 mm)

Factor de corrección, f

(fracción inferior a 2 mm)

0.00

1.0000

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO
UNE 103.101/95

Área Acreditación

GTL

Representación gráfica
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T. 93 565 07 24 - F. 93 575 01 07 - Polígono Industrial La Ferrería - Avda. Ferrería, 28 - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

Referencia del laboratorio: G06-4626

DATOS GENERALES:

INFORME NÚMERO: B9802-270-06
PETICIONARIO:
CLIENTE: JOLSA
DENOMINACIÓN: MUESTRAS REMITIDAS: 

NT: 156-064. ST. BOI DE LLOBREGAT.

DATOS DE LA MUESTRA:

Situación: S-1
Profundidad, m: 16.6 - 17.2
Referencia del Cliente: 9S

Tipo de muestra: SPT Diametro, cm: Longitud, cm:
Fecha de toma: Fecha de recepción: Fecha de apertura:

Almacenamiento: CÁMARA HÚMEDA Entorno de ensayo: LABORATORIO DE GEOTECNIA
Medio de apertura: MANUAL Operador: IRP

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

Nivel dif.
16.6 m

GRAVA ARENOSA DE TONALIDAD PARDO-GRISÁCEA.

17.2 m

ENSAYOS REALIZADOS:

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO  - UNE 103101:1995

OBSERVACIONES:

La información contenida en esta ficha de apertura afecta exclusivamente a las hojas de ensayo siguientes con el mismo número de

referencia de la muestra. Cada ensayo se realiza según la Norma o procedimiento indicado en la hoja de ensayo correspondiente.

21/06/2006

ObservacionesLitología
P- penetrómetro manual, V- vane-test manual: kp/cm2

21/06/2006

Área Acreditación

NO ACREDITADO

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRA
IAT-SUE.APER.001
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T. 93 565 07 24 - F. 93 575 01 07 - Polígono Industrial La Ferrería - Avda. Ferrería, 28 - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

Referencia del laboratorio: G06-4626

Tamices (*) Retenido tamices Pasa en muestra total Cálculos previos

ASTM UNE Parcial Total Muestra total seca aire, g
Desig. mm mm g g g % M. > 20 mm, total lav. y seca, g

M. < 20 mm, seca aire ensay., g
4" 101.6 100 M. 20-2 mm, lavada y seca, g
3" 76.2 80 M. 20-2 mm, total lav. y seca, g

2.5" 63.5 63 M. > 2 mm, lavada y seca, g
2" 50.8 50 M. < 2 mm, ensay. seca aire, g

1.5" 38.1 40 M. < 2 mm, ensayada y seca, g
1" 25.4 25 M. < 2 mm, total y seca, g

3/4" 19.1 20 Muestra total seca, g
1/2" 12.7 12.5
3/8" 9.52 10
1/4" 6.35 6.3
Nº4 4.75 5
Nº10 2 2
Nº30 0.59 0.63
Nº40 0.42 0.4
Nº70 0.21 0.2

Nº200 0.074 0.08
(*) Se utilizan para el ensayo los tamices de la serie UNE.

% GRAVA > 2 mm 54.6 % ARENA 2-0.08 mm 40.9 % FINOS <0.08 mm
% Bolos > 63 mm % Grava gruesa 63-20 mm 7.0 % Arena gruesa 2-0.63 mm 28.9

0.0 % Grava media 20-6.3 mm 17.6 % Arena media 0.63-0.2 mm 10.1 4.4
% Grava fina 6.3-2 mm 30.0 % Arena fina 0.2-0.08 mm 1.9

#¡REF!

OBSERVACIONES:

OPERADOR: IRP INFORME Nº: B9802-270-06

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO
UNE 103.101/95

Área Acreditación

GTL

Humedad higroscópica, %

(fracción inferior a 2 mm)

Factor de corrección, f

(fracción inferior a 2 mm)

0.00

1.0000

232.60
512.60

244.33
280.00
232.60
232.60

512.60
35.67
476.93
244.33

1.0000

1.0000
Factor de corrección, f 1

(fracción entre 20 y 2 mm)

Factor de corrección, f 2

(fracción inferior a 2 mm)

10.2
6.3
4.422.79

32.29

69.5
45.4
16.4

100.0

100.0
93.0
93.0
88.5

232.60
84.21
52.26

453.57
427.59
386.54
356.16

83.4
75.4

512.60
476.93
476.93

512.60

9.50

25.98
41.05
30.38
123.56
148.39
31.95
19.97

0.00
35.67
0.00

23.36

Tipo de suelo según clasificación DIN4022 (con aberturas de tamiz aproximadas)

Representación gráfica
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Tamaño de las partículas en mm
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T. 93 565 07 24 - F. 93 575 01 07 - Polígono Industrial La Ferrería - Avda. Ferrería, 28 - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

Referencia del laboratorio: G06-4627

DATOS GENERALES:

INFORME NÚMERO: B9802-270-06
PETICIONARIO:
CLIENTE: JOLSA
DENOMINACIÓN: MUESTRAS REMITIDAS: 

NT: 156-064. ST. BOI DE LLOBREGAT.

DATOS DE LA MUESTRA:

Situación: S-2
Profundidad, m: 15.3 - 15.9
Referencia del Cliente: 6S

Tipo de muestra: SPT Diametro, cm: Longitud, cm:
Fecha de toma: Fecha de recepción: Fecha de apertura:

Almacenamiento: CÁMARA HÚMEDA Entorno de ensayo: LABORATORIO DE GEOTECNIA
Medio de apertura: MANUAL Operador: IRP

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

Nivel dif.
15.3 m

ARENA CON BASTANTE GRAVA. TONALIDAD PARDO-MARRÓN.

15.9 m

ENSAYOS REALIZADOS:

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO  - UNE 103101:1995

OBSERVACIONES:

La información contenida en esta ficha de apertura afecta exclusivamente a las hojas de ensayo siguientes con el mismo número de

referencia de la muestra. Cada ensayo se realiza según la Norma o procedimiento indicado en la hoja de ensayo correspondiente.

21/06/2006

ObservacionesLitología
P- penetrómetro manual, V- vane-test manual: kp/cm2

21/06/2006

Área Acreditación

NO ACREDITADO

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRA
IAT-SUE.APER.001
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T. 93 565 07 24 - F. 93 575 01 07 - Polígono Industrial La Ferrería - Avda. Ferrería, 28 - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

Referencia del laboratorio: G06-4627

Tamices (*) Retenido tamices Pasa en muestra total Cálculos previos

ASTM UNE Parcial Total Muestra total seca aire, g
Desig. mm mm g g g % M. > 20 mm, total lav. y seca, g

M. < 20 mm, seca aire ensay., g
4" 101.6 100 M. 20-2 mm, lavada y seca, g
3" 76.2 80 M. 20-2 mm, total lav. y seca, g

2.5" 63.5 63 M. > 2 mm, lavada y seca, g
2" 50.8 50 M. < 2 mm, ensay. seca aire, g

1.5" 38.1 40 M. < 2 mm, ensayada y seca, g
1" 25.4 25 M. < 2 mm, total y seca, g

3/4" 19.1 20 Muestra total seca, g
1/2" 12.7 12.5
3/8" 9.52 10
1/4" 6.35 6.3
Nº4 4.75 5
Nº10 2 2
Nº30 0.59 0.63
Nº40 0.42 0.4
Nº70 0.21 0.2

Nº200 0.074 0.08
(*) Se utilizan para el ensayo los tamices de la serie UNE.

% GRAVA > 2 mm 20.5 % ARENA 2-0.08 mm 75.2 % FINOS <0.08 mm
% Bolos > 63 mm % Grava gruesa 63-20 mm 0.0 % Arena gruesa 2-0.63 mm 47.4

0.0 % Grava media 20-6.3 mm 2.6 % Arena media 0.63-0.2 mm 24.3 4.2
% Grava fina 6.3-2 mm 17.9 % Arena fina 0.2-0.08 mm 3.5

#¡REF!

OBSERVACIONES:

OPERADOR: IRP INFORME Nº: B9802-270-06

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO
UNE 103.101/95

Área Acreditación

GTL

Humedad higroscópica, %

(fracción inferior a 2 mm)

Factor de corrección, f

(fracción inferior a 2 mm)

0.00

1.0000

725.10
912.40

187.30
187.30
318.96
318.96

912.40
0.00

912.40
187.30

2.2733

1.0000
Factor de corrección, f 1

(fracción entre 20 y 2 mm)

Factor de corrección, f 2

(fracción inferior a 2 mm)

17.6
7.7
4.238.60

70.65

95.2
79.5
32.1

100.0

100.0
99.2

725.10
292.49
160.72

905.53
902.35
888.25
868.69

98.9
97.4

912.40

912.40

3.18
14.10
19.56
143.59

0.00
6.87

190.30
57.96
39.62
14.10

Tipo de suelo según clasificación DIN4022 (con aberturas de tamiz aproximadas)

Representación gráfica
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T. 93 565 07 24 - F. 93 575 01 07 - Polígono Industrial La Ferrería - Avda. Ferrería, 28 - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

Referencia del laboratorio: G06-4628

DATOS GENERALES:

INFORME NÚMERO: B9802-270-06
PETICIONARIO:
CLIENTE: JOLSA
DENOMINACIÓN: MUESTRAS REMITIDAS: 

NT: 156-064. ST. BOI DE LLOBREGAT.

DATOS DE LA MUESTRA:

Situación: S-3
Profundidad, m: 15 - 15.6
Referencia del Cliente: 6S

Tipo de muestra: SPT Diametro, cm: Longitud, cm:
Fecha de toma: Fecha de recepción: Fecha de apertura:

Almacenamiento: CÁMARA HÚMEDA Entorno de ensayo: LABORATORIO DE GEOTECNIA
Medio de apertura: MANUAL Operador: IRP

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

Nivel dif.
15 m

ARENA CON ABUNDANTE GRAVA E INDICIOS DE FINOS. TONALIDAD PARDO
MARRÓN.

15.6 m

ENSAYOS REALIZADOS:

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO  - UNE 103101:1995

OBSERVACIONES:

La información contenida en esta ficha de apertura afecta exclusivamente a las hojas de ensayo siguientes con el mismo número de

referencia de la muestra. Cada ensayo se realiza según la Norma o procedimiento indicado en la hoja de ensayo correspondiente.

Área Acreditación

NO ACREDITADO

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRA
IAT-SUE.APER.001

21/06/2006

ObservacionesLitología
P- penetrómetro manual, V- vane-test manual: kp/cm2

21/06/2006
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T. 93 565 07 24 - F. 93 575 01 07 - Polígono Industrial La Ferrería - Avda. Ferrería, 28 - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

Referencia del laboratorio: G06-4628

Tamices (*) Retenido tamices Pasa en muestra total Cálculos previos

ASTM UNE Parcial Total Muestra total seca aire, g
Desig. mm mm g g g % M. > 20 mm, total lav. y seca, g

M. < 20 mm, seca aire ensay., g
4" 101.6 100 M. 20-2 mm, lavada y seca, g
3" 76.2 80 M. 20-2 mm, total lav. y seca, g

2.5" 63.5 63 M. > 2 mm, lavada y seca, g
2" 50.8 50 M. < 2 mm, ensay. seca aire, g

1.5" 38.1 40 M. < 2 mm, ensayada y seca, g
1" 25.4 25 M. < 2 mm, total y seca, g

3/4" 19.1 20 Muestra total seca, g
1/2" 12.7 12.5
3/8" 9.52 10
1/4" 6.35 6.3
Nº4 4.75 5
Nº10 2 2
Nº30 0.59 0.63
Nº40 0.42 0.4
Nº70 0.21 0.2

Nº200 0.074 0.08
(*) Se utilizan para el ensayo los tamices de la serie UNE.

% GRAVA > 2 mm 37.9 % ARENA 2-0.08 mm 54.5 % FINOS <0.08 mm
% Bolos > 63 mm % Grava gruesa 63-20 mm 2.1 % Arena gruesa 2-0.63 mm 32.4

0.0 % Grava media 20-6.3 mm 12.8 % Arena media 0.63-0.2 mm 18.5 7.6
% Grava fina 6.3-2 mm 23.0 % Arena fina 0.2-0.08 mm 3.6

#¡REF!

OBSERVACIONES:

OPERADOR: IRP INFORME Nº: B9802-270-06

Tipo de suelo según clasificación DIN4022 (con aberturas de tamiz aproximadas)

75.59
25.87
17.35
8.33

0.00
13.63
13.42
20.10
50.08
26.00
123.38

650.60

650.60
636.97

95.8

403.99
193.12
120.96

623.55
603.45
553.37
527.37

92.8
85.1

100.0
97.9

100.0

81.1
62.1
29.7
18.6
11.2
7.649.32

72.56
2.7896

1.0000
Factor de corrección, f 1

(fracción entre 20 y 2 mm)

Factor de corrección, f 2

(fracción inferior a 2 mm)

650.60
13.63
636.97
232.98

403.99
650.60

232.98
246.61
144.82
144.82

Humedad higroscópica, %

(fracción inferior a 2 mm)

Factor de corrección, f

(fracción inferior a 2 mm)

0.00

1.0000

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO
UNE 103.101/95

Área Acreditación

GTL

Representación gráfica
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Tamaño de las partículas en mm
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T. 93 565 07 24 - F. 93 575 01 07 - Polígono Industrial La Ferrería - Avda. Ferrería, 28 - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

Referencia del laboratorio: G06-4629

DATOS GENERALES:

INFORME NÚMERO: B9802-270-06
PETICIONARIO:
CLIENTE: JOLSA
DENOMINACIÓN: MUESTRAS REMITIDAS: 

NT: 156-064. ST. BOI DE LLOBREGAT.

DATOS DE LA MUESTRA:

Situación: S-3
Profundidad, m: 16.5 - 17.1
Referencia del Cliente: 7S

Tipo de muestra: SPT Diametro, cm: Longitud, cm:
Fecha de toma: Fecha de recepción: Fecha de apertura:

Almacenamiento: CÁMARA HÚMEDA Entorno de ensayo: LABORATORIO DE GEOTECNIA
Medio de apertura: MANUAL Operador: IRP

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:

Nivel dif.
16.5 m

ARENA CON ABUNDANTE GRAVA E INDICIOS DE FINOS. TONALIDAD PARDO
GRISÁCEA.

17.1 m

ENSAYOS REALIZADOS:

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO  - UNE 103101:1995

OBSERVACIONES:

La información contenida en esta ficha de apertura afecta exclusivamente a las hojas de ensayo siguientes con el mismo número de

referencia de la muestra. Cada ensayo se realiza según la Norma o procedimiento indicado en la hoja de ensayo correspondiente.

21/06/2006

ObservacionesLitología
P- penetrómetro manual, V- vane-test manual: kp/cm2

21/06/2006

Área Acreditación

NO ACREDITADO

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRA
IAT-SUE.APER.001

15/17

central@geopayma.com

G
E

O
P

A
Y

M
A

, S
.A

.U
. -

 A
vd

a.
 d

e 
la

 F
er

re
ría

, 2
8 

P
.I.

 L
a 

Fe
rre

ría
 0

81
10

 M
on

tc
ad

a 
i R

ei
xa

c 
- R

eg
. M

er
c.

 B
ar

ce
lo

na
. T

om
o 

32
11

5.
 F

ol
io

 2
11

. H
oj

a 
B

 2
07

53
8 

- C
IF

 A
-6

20
76

75
7

T. 93 565 07 24 - F. 93 575 01 07 - Polígono Industrial La Ferrería - Avda. Ferrería, 28 - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

Referencia del laboratorio: G06-4629

Tamices (*) Retenido tamices Pasa en muestra total Cálculos previos

ASTM UNE Parcial Total Muestra total seca aire, g
Desig. mm mm g g g % M. > 20 mm, total lav. y seca, g

M. < 20 mm, seca aire ensay., g
4" 101.6 100 M. 20-2 mm, lavada y seca, g
3" 76.2 80 M. 20-2 mm, total lav. y seca, g

2.5" 63.5 63 M. > 2 mm, lavada y seca, g
2" 50.8 50 M. < 2 mm, ensay. seca aire, g

1.5" 38.1 40 M. < 2 mm, ensayada y seca, g
1" 25.4 25 M. < 2 mm, total y seca, g

3/4" 19.1 20 Muestra total seca, g
1/2" 12.7 12.5
3/8" 9.52 10
1/4" 6.35 6.3
Nº4 4.75 5
Nº10 2 2
Nº30 0.59 0.63
Nº40 0.42 0.4
Nº70 0.21 0.2

Nº200 0.074 0.08
(*) Se utilizan para el ensayo los tamices de la serie UNE.

% GRAVA > 2 mm 40.9 % ARENA 2-0.08 mm 51.0 % FINOS <0.08 mm
% Bolos > 63 mm % Grava gruesa 63-20 mm 0.0 % Arena gruesa 2-0.63 mm 21.8

0.0 % Grava media 20-6.3 mm 16.8 % Arena media 0.63-0.2 mm 25.4 8.0
% Grava fina 6.3-2 mm 24.1 % Arena fina 0.2-0.08 mm 3.8

#¡REF!

OBSERVACIONES:

OPERADOR: IRP INFORME Nº: B9802-270-06

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO
UNE 103.101/95

Área Acreditación

GTL

Humedad higroscópica, %

(fracción inferior a 2 mm)

Factor de corrección, f

(fracción inferior a 2 mm)

0.00

1.0000

378.72
641.20

262.48
262.48
170.51
170.51

641.20
0.00

641.20
262.48

2.2211

1.0000
Factor de corrección, f 1

(fracción entre 20 y 2 mm)

Factor de corrección, f 2

(fracción inferior a 2 mm)

24.0
11.8
8.051.55

75.87

79.2
59.1
37.2

100.0

100.0
93.7

378.72
238.81
153.97

600.83
582.53
533.33
508.00

90.8
83.2

641.20

641.20

18.30
49.20
25.33
129.28

0.00
40.37

62.99
38.20
35.16
10.95

Tipo de suelo según clasificación DIN4022 (con aberturas de tamiz aproximadas)

Representación gráfica
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1.- DESCRIPCIÓ DEL DISSENY ESTRUCTURAL 

1.1.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS MATERIALS 

A tots els efectes, les estructures de formigó s’han projectat d’acord amb la normativa actual de 

formigó estructural EHE-98. D’acord amb aquesta normativa, el formigó que es troba en 

contacte amb l’aigua, a l’interior del dipòsit, té la classe d’exposició IIIa + Qb i el que es troba a 

l’exterior té la classe IIIa. A aquesta classe d’exposició li correspon un formigó amb una 

quantitat de ciment suficient com per donar resistències superiors als 30 N/mm2 i les armadures 

han de tenir un recobriment nominal de 5 cm per a construccions in-situ amb control normal. 

Per tant, el formigó en totes les estructures és HA-30. L’obertura de fissura es limita a 0,1 mm 

per l’exposició IIIa + Qb, i a 0,2 mm per l’exposició IIIa. 

L’acer per a les armadures passives serà en tots els casos B-500S. 

1.2.- NORMATIVES CONSIDERADES 

La normativa d’accions d’obligat compliment es la següent: 

· Norma Básica de la Edificación, NBE-AE 88. Acciones de la edificación. 

· Norma de Construcción Sismorresistente. NCSE 02. 

Altres normatives d’accions o documents de referència: 

· Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera, IAP 

98.

· Eurocódigo 1 – Bases de proyecto y acciones sobre las estructuras, EC1. 

En el relatiu a la normativa de materials, les d’obligat compliment son: 

· Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. 

Altres normatives o documents de referència: 

· Eurocódigo 2 – Proyecto de estructuras de hormigón, EC2. 

1.3.- CLAVAMENT SOTA LA MOTA DEL RIU LLOBREGAT 

Per al pas del col·lector sota la mota del riu Llobregat es planteja una solució basada en el 

clavament de dos tubs de diàmetre nominal 1500 mm una longitud de 42 m. 

Per a l’empenta del tub, es disposa un mur de reacció de 5 m d’alçada i 7,20 m de llarg. Es 

dimensiona la sabata del mur per una tensió admissible del terreny de 1,5 kg / cm2.

El mur de reacció es calcula tenint en compte l’empenta passiva d’un terreny de reblert amb 

pes específic 19 kN / m3, cohesió nul·la i angle de fregament intern 30º. Es considera un valor 

màxim de reacció de la hinca de 7000 kN a 1,20 m sobre la solera. 



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca est de la part Alta de Salinas 

 (T.M. Sant Boi de Llobregat) 

Annex 9: Càlculs estructurals 

1.4.- COL·LECTORS 

Els col·lectors són prefabricats a excepció dels trams entre el PK 0+290 i PK 0+303, i entre el 

PK 0+658 i PK 0+674. Es dimensionen els trams de calaix in situ per una secció de 2,50x2,50 

m i una cobertura de terres de 2,40 m. L’espessor de testeres, llosa inferior i llosa superior és 

de 30 cm. 

El terreny sobre el qual es fonamenta el calaix té una tensió admissible de 1,5 kg / cm2 i un 

mòdul de balast de 10000 kN / m3.

Sobre el calaix es considera que el terreny té les propietats d’un reblert, amb pes específic 19 

kN / m3, cohesió nul·la i angle de fregament 30º. 

Com a sobrecàrregues es tenen en compte 10 kN / m2, o el carro de 600 kN amb una 

sobrecàrrega de 4kN / m2.

1.5.- OBRES ESPECIALS 

Al llarg dels col·lectors hi ha un total de deu obres especials de connexió, derivació i altres. 

Totes elles es calculen tenint en compte que el reblert de terres té un pes específic de 19 kN / 

m3, cohesió nul·la i angle de fregament 30º. 

A més de l’empenta i el pes de les terres, sobre les obres especials es considera una 

sobrecàrrega de 10 kN / m2. En aquells elements que poden contenir aigua, també es té en 

compte el pes i la pressió que aquesta exerceix. 

En tots els casos es comproven els E.L.U. flexió i tallant, així com E.L.S. fissuració. 
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2.- CLAVAMENT CANONADA 
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3.- CALAIX 1,5X2,5 
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4.- OBRA ESPECIAL DE SORTIDA AL RIU: BROQUETA DE SORTIDA 
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5.- ENTREONCAMENT COL·LECTORS I INICI DEL COL·LECTOR GENERAL 
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6.- DERIVACIÓ AIGÜES NEGRES A.B.EMSSA 
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7.- CALAIX 1,5X2,00 
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8.- CALAIX 2,00X2,00 
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9.- TUB D’ACER CORRUGAT 
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10.- TRANSICIÓ A CANONADA VOLTADA 































Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca est de la part Alta de Salinas 

 (T.M. Sant Boi de Llobregat) 

ANNEX 7 
MODELITZACIÓ HIDRÀULICA 



PROJECTE CONSTRUCTIU DELS COL·LECTORS DE DESVIAMENT I DIPÒSIT DE LA CONCA EST DE LA PART ALTA DE SALINES (SANT BOI DE LLOBREGAT)

Annex 6. Modelització hidràulica

ÍNDEX

1.- INTRODUCCIÓ I GENERALITATS .................................................................... 1

1.1.- Característiques de la zona d’estudi............................................................ 1
1.1.1.- Orografia ...........................................................................................................................1

1.1.2.- Climatologia.......................................................................................................................1

1.1.3.- Usos del sòl i xarxa de drenatge.......................................................................................1

1.2.- Dipòsits de retenció ..................................................................................... 2

2.- CRITERIS I CONDICIONANTS PER ALS CÀLCULS ........................................ 3

2.1.- Condicionants urbanístics ........................................................................... 3

2.2.- Xarxa de Col·lectors .................................................................................... 4
2.2.1.- Configuració ......................................................................................................................4

2.2.2.- Descripció..........................................................................................................................5

3.- METODOLOGIA DELS CÀLCULS ..................................................................... 6

4.- CONCA I SUBCONQUES HIDROLÒGIQUES ................................................... 7

4.1.- Descripció General ...................................................................................... 7

4.2.- Caracterització de les subconques.............................................................. 8
4.2.1.- Principals paràmetres morfològics de les subconques.....................................................8

4.2.2.- Usos del sòl.......................................................................................................................9

4.2.3.- Principals paràmetres hidrològics ...................................................................................10

5.- PLUGES........................................................................................................... 11

5.1.- Dades de pluges reals. Sèries històriques ................................................ 11
5.1.1.- Sèrie AGBAR – Central Cornellà ....................................................................................11

5.1.2.- Sèrie de l’Observatori Fabra (Tibidabo, Barcelona)........................................................11

5.2.- Pluges sintètiques. Corbes IDF i Hietogràmes de càlcul ........................... 12
5.2.1.- Durada de pluja. ..............................................................................................................13

5.2.2.- Períodes de retorn ..........................................................................................................13

5.3.- Avaluació de la pluja de disseny front a les sèries històriques. ................. 14

6.- MODELITZACIÓ HIDROLÒGICA – HIDRÀULICA ........................................... 15

6.1.- Presentació general de MIKE URBAN ...................................................... 15

6.2.- Funcionament de MOUSE – Models matematics utilitzats ........................ 15
6.2.1.- Modelització de la propagació – Equacions de Saint-Venant.........................................16

6.2.2.- Modelització de l’escorrentiu - mòdul B ..........................................................................16



PROJECTE CONSTRUCTIU DELS COL·LECTORS DE DESVIAMENT I DIPÒSIT DE LA CONCA EST DE LA PART ALTA DE SALINES (SANT BOI DE LLOBREGAT)

Annex 6. Modelització hidràulica

7.- DADES D’ENTRADA ........................................................................................18

7.1.- Dades de la xarxa ......................................................................................18
7.1.1.- Nus ..................................................................................................................................18

7.1.2.- Col·lector .........................................................................................................................18

7.1.3.- Sobreeixidor ....................................................................................................................18

7.2.- Dades del Model hidrològic ........................................................................19
7.2.1.- Sub-conques ...................................................................................................................19

7.2.2.- Modelització de l’escorrentiu. Mòdul B ...........................................................................19

7.2.3.- Pluja ................................................................................................................................19

8.- ESCENARIS DE CÀLCUL.................................................................................20

8.1.- Condició de contorn al riu Llobregat...........................................................20

8.2.- Descripció dels escenaris...........................................................................20

9.- RESULTATS .....................................................................................................21

9.1.- Diagnosi .....................................................................................................21
9.1.1.- Estructura de la xarxa existent........................................................................................21

9.1.2.- Resultats .........................................................................................................................22

9.1.3.- Conclusions de la diagnosi .............................................................................................25

9.2.- Descripció de la solució proposada............................................................26

9.2.- Descripció de la solució proposada............................................................26
9.2.1.- Estructura de la xarxa proposada ...................................................................................26

9.2.2.- Perfil dels cossos del dipòsit ...........................................................................................27

9.2.3.- Seccions especials dels trams d’entrada i de sortida proposats ....................................27

9.3.- Prognosi .....................................................................................................28
9.3.1.- Escenari 1.a ....................................................................................................................28

9.3.2.- Escenari 1.b ....................................................................................................................29

9.3.3.- Escenari 2.a ....................................................................................................................30

9.3.4.- Escenari 2.b ....................................................................................................................33

9.3.5.- Escenari 3 .......................................................................................................................34

9.3.6.- Conclusió de la prognosi.................................................................................................36

10.- CABALS EN PERIODE SEC.............................................................................37

10.1.- Introducció..................................................................................................37

10.2.- Metodologia d’estudi ..................................................................................37

10.3.- Dades de partida........................................................................................37
10.3.1.- Dades de població ..........................................................................................................37

10.3.2.- Dades Urbanístiques.......................................................................................................39

10.3.3.- Dades de consum d’aigua...............................................................................................40

10.4.- Prognosi de la població ............................................................................. 41
10.4.1.- Any Horitzó......................................................................................................................41

10.4.2.- Mètode 1. Taxes de creixement municipals....................................................................41

10.4.3.- Mètode 2. Model del MOPU............................................................................................42

10.4.4.- Mètode 3. Projecció de la població de l’Institut Català d’Estadística..............................43

10.4.5.- Mètode 4: Previsions del Pla General Metropolità..........................................................44

10.4.6.- Anàlisi i conclusions de la prognosi de població.............................................................45

10.4.7.- Població Estacional i Establiments Públics.....................................................................45

10.5.- Càlcul de cabals ........................................................................................ 45
10.5.1.- Conques ..........................................................................................................................46

10.5.2.- Dotacions ........................................................................................................................46

10.5.3.- Factors d’aplicació ..........................................................................................................46

10.5.4.- Càlcul dels cabals de disseny.........................................................................................47

10.6.- Comprovació del criteri d’autoneteja ......................................................... 49

11.- Conclusió.......................................................................................................... 50



PROJECTE CONSTRUCTIU DELS COL·LECTORS DE DESVIAMENT I DIPÒSIT DE LA CONCA EST DE LA PART ALTA DE SALINES (SANT BOI DE LLOBREGAT)

Annex 6. Modelització hidràulica

1

1.- INTRODUCCIÓ I GENERALITATS 

L’objectiu del present annex és el d’establir els criteris i condicionants adoptats per als càlculs hidràulics 

i hidrològics, així com el de presentar els resultats obtinguts d’aquests, fixant els paràmetres de disseny 

per al dimensionament dels diferents elements del projecte. 

1.1.- CARACTERÍSTIQUES DE LA ZONA D’ESTUDI  

1.1.1.- Orografia 

El límit nord i occidental del municipi de Sant Boi de Llobregat està format per un sector muntanyós, en 

el que destaca Sant Ramon de Golbes (298 m). La muntanya de Sant Ramon forma part d’una cadena 

de turons que arriben fins a la vall del riu. Aquesta vall està travessada pel canal de la dreta del 

Llobregat, donant lloc a camps de conreu. Tot i això, grans extensions del municipi estan ocupades per 

polígons industrials (Fonollar, Riera Roja i Salines) per sobre de la C-32. 

La zona d’estudi es troba a la conca del riu Llobregat, el curs del qual presenta un comportament de 

tipus mediterrani, amb un cert cabal regular i crescudes sobtades. Malgrat que el seu règim es controla 

mitjançant els embassaments de Sant Ponç, la Baells i La Llosa del Cavall, les crescudes provocades 

pels seus afluents en el tram baix - l’Anoia i la riera de Rubí - no són regulades per aquestes 

infraestructures.  

1.1.2.- Climatologia 

L’entorn de Barcelona presenta un clima mediterrani característic amb hiverns llargs i suaus i estius 

secs i calorosos amb unes mitjanes anuals d’uns 15º C. La distribució de les precipitacions és troba 

condicionada per la latitud, la continentalitat i la topografia. Les diferències d’alçada en l’àrea d’estudi 

donen com a resultat una diferència pluviomètrica que es tradueix en unes màximes precipitacions a la 

Serralada Prelitoral i mínimes al municipi de Barcelona. 

La distribució anual de pluges és màxima a la tardor i mínima a l’estiu o al hivern. A Barcelona, la 

precipitació mitjana és d’uns 600 mm amb episodis aïllats d’alta intensitat de pluja que pot arribar als 90 

mm/h per pluges de 30 min de durada i una freqüència decennal. Els episodis pluviomètrics són 

capaços de concentrar en 2-3 dies la meitat de la precipitació anual, o en 30-60 minuts una quarta part 

de la mateixa. Aquest fenomen és decisiu en la problemàtica del drenatge urbà. 

Hi ha dos factors que alteren la climatologia local, d’una banda la diferència altitudinal per la presència de serres i 

el fenomen de les illes tèrmiques a l’entorn dels espais urbanitzats que afavoreixen les tempestes d’origen 

convectiu. 

Cal remarcar que Barcelona i el seu entorn pertany al grup de regions d’Europa on es produeixen unes intensitats 

pluviomètriques més elevades. 

1.1.3.- Usos del sòl i xarxa de drenatge 

El procés d’ocupació urbana del sòl en els darrers temps ha propiciat una incompatibilitat entre la superfície 

urbanitzada i l’escorrentiu natural de les aigües de pluja. L’efecte impermeabilitzador de les infraestructures (la 

majoria de materials que es fan servir com ara el formigó, materials ceràmics, materials bituminosos, etc... són 

pràcticament impermeables) augmenta els cabals d’escorrentiu generats, i la pròpia implantació d’aquestes 

modifica els cursos naturals de les aigües, a més de la rugositat, la qual descendeix afavorint l’augment dels 

cabals i de les velocitats, i el temps de concentració, el qual també es veu reduït respecte a l’antiga conca natural.  

Aquests fets fan que una pluja pugui provocar inundacions més grans, més destructives i més ràpidament en 

zones que, a més, són més sensibles a aquestes precisament per la seva ocupació. 

Paral·lelament, existeix una gran utilització del terreny a les planes al·luvials, tant per conreus i petites edificacions 

com per infraestructures més importants. D’una banda, aquesta ocupació redueix la capacitat de laminació del riu 

en el drenatge cap al mar. D’altra, la necessitat de protegir aquestes planes ocupades contra les crescudes 

fluvial, provoca la construcció d’elements com ara motes de terres o els mateixos terraplens d’algunes carreteres, 

que redueixen la secció del riu provocant un increment del calat que pot derivar-se en problemes a altres llocs.  

En el cas del Llobregat, aquest fet s’agreuja amb el fenomen de canalització de la conca alta del riu que hauria de 

comportar un redimensionament de les canalitzacions aigües avall. 

D’altra banda, s’ha de tenir en compte que és molt freqüent que les xarxes de drenatge que reben els cabals 

generats siguin de tipus unitari, és a dir, que transportin també aigües residuals, aigües, per tant, contaminants. 

Aquest és el cas de Sant Boi de Llobregat, que presenta una xarxa de clavegueram d’aquest tipus. Així, les 

aigües procedents de les pluges van a parar al clavegueram. En la zona d’estudi, el clavegueram afectat 

connecta amb l’Estació de Bombament d’Aigües de gestionada per EMSSA, la impulsió de la qual és conduïda al 

Col·lector Interceptor del Marge Dret del Llobregat. 

Les aigües dels claveguerams unitaris solen tenir un alt grau de contaminació durant els primers 10 – 15 minuts, 

ja que arrosseguen gran varietat de residus urbans, així com la contaminació atmosfèrica. Les diferents 

normatives al respecte, a nivell fins i tot europeu, així com una preocupació cada cop major pels temes 
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mediambientals fan que cada cop més s’intenti minimitzar aquesta descàrrega altament contaminant en 

medis receptors naturals. Aquest tipus de descàrrega és conegut com a DSU (Descàrrega del Sistema 

Unitari). 

Front a aquesta situació, i davant de les dificultats que implicaria una renovació general de les xarxes de 

clavegueram dels nombrosos llocs afectats per aquesta casuística (sobretot perquè com que aquestes 

xarxes solen anar soterrades per carrers, la seva renovació implica un alt cost de tipus no només 

econòmic sinó també social), la solució dels dipòsits de retenció es presenta com una alternativa factible 

per a minimitzar els efectes comentats, i relativament assequible en termes econòmics i socials. 

1.2.- DIPÒSITS DE RETENCIÓ 

Un dipòsit de retenció té com a funcions principals reduir la punta de cabal que es genera en un episodi 

de pluja i reduir la càrrega contaminant que pot rebre el medi. 

El dipòsit assoleix aquestes funcions mitjançant la disposició d’un gran volum que es pot omplir durant la 

pluja, aconseguint un efecte de laminació tant de l’hidrograma d’escorrentiu com de la concentració de 

contaminants. 

Aquests dipòsits solen tenir una gran superfície en planta, de manera, d’una banda, es minimitza la 

excavació necessària per a la seva construcció, i d’altra, es facilita el seu buidat per gravetat i es 

minimitzen els requeriments dels possibles bombaments, en cas que siguin necessaris. 

Sense aprofundir en els diferents tipus de dipòsits i el seu divers funcionament, cal comentar que el 

dipòsit proposat en el present Projecte permetrà un control a temps real, permetent incorporar-ho o no a 

la línea de col·lectors existents, i regulant els cabals a vessar aigües avall per tal d’aconseguir el 

funcionament òptim del sistema clavegueram - depuradora i de minimitzar els vessaments contaminants 

al riu. 
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2.- CRITERIS I CONDICIONANTS PER ALS CÀLCULS 

2.1.- CONDICIONANTS URBANÍSTICS 

Per al desenvolupament de la solució projectada s’ha tingut en compte la situació urbanística futura en 

la zona del projecte, la qual ve definida per: 

- El Pla Especial d’Equipaments Sector La Parellada, Subsector La Parellada Nord, 

proporcionada per l’ajuntament (veure Apèndix 1). 

- El projecte de desviament de la carretera C-245, el qual es troba en fase de redacció 

(“Prolongació de la autovia del Baix Llobregat. Tramo: Ronda Litoral – Autopista A-16. Província 

de Barcelona”). 

Aquests condicionants s’han considerat per a la determinació de les conques hidrològiques i les seves 

característiques, així com per a preveure la configuració futura de la xarxa de col·lectors. Tanmateix, el 

desenvolupament urbanístic s’ha tingut en compte per al càlcul dels cabals d’aigües residuals  

Figura 1: Vista aèria de la zona amb el projecte de la C-245 (magenta) i les principals alineacions del planejament urbanístic (cian) inserits. 
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2.2.- XARXA DE COL·LECTORS 

La xarxa de drenatge actual de la zona està formada per varis col·lectors que estan soterrats al llarg 

dels principals carrers. 

S’ha obtingut informació d’aquesta xarxa en base a vàries fonts d’informació: aixecament topogràfic, 

serveis tècnics de l’ajuntament de Sant Boi de Llobregat, visites in situ amb tècnics municipals, i diversa 

documentació com ara projectes as-built de la zona, o l’avantprojecte esmentat en els antecedents. 

2.2.1.- Configuració 

D’altra banda, aquesta xarxa s’ha optimitzat per a la seva introducció en el model (veure el punt 6.-

Modelització), de manera que es pugui simplificar el nombre de pous (nusos) i col·lectors per a facilitat 

de càlcul. D’aquesta manera, es tindran en consideració els principals eixos drenants, que corresponen 

als següents carrers: 

- Carrer del Mossèn Pere Tarrés  

- Carrer de Bonaventura Calopa 

- Carretera C-245 

- Camí de cal Penyasco. 

Figura 2: Principals eixos drenants de la zona i nom dels carrers pels quals discorren 

Camí Fondo

Carrer de  

Mossèn Pere Tarrés 
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2.2.2.- Descripció 

En base a les informacions recaptades, a continuació es fa una breu descripció de la xarxa actual. 

Començant des de l’extrem més nord-oest, hi ha el col·lector que baixa amb un Ø600 pel carrer Mossèn 

Pere Tarrés fins al carrer Bonaventura i Calopa. A partir d’aquí, canvia a Ø800 ja que disminueix el 

pendent i continua fins arribar a l’alçada de la C-245 per la vorera del carrer. Per la mitjana, discorre un 

altre col·lector paral·lel de Ø1000 entre la rotonda i la C-245, el qual acaba connectant amb el Ø800 a 

l’alçada de la C-245 mitjançant un pou situat a la zona d’aparcament. A partir d’aquest pou surt una 

única canonada Ø800 que var paral·lela a la carretera fins a l’actual camp de futbol. A l’extrem més sud-

est d’aquest, la canonada gira, fa un creuament per sota la carretera i continua la seva traça pel camí de 

Cal Penyasco. 

L’altre col·lector important és el que discorre pel carrer Bonaventura i Calopa, un Ø1000 que recull 

aigües provinents del carrer Llevant, d’un costat, i del carrer Mossèn Pere Tarrés. Aquest col·lector 

connecta amb un Ø2000 perpendicular que baixa des del carrer Bonaventura i Calopa fins a l’alçada del 

camp de futbol. A partir d’aquí, continua amb una secció a rasa a cel obert, la qual acaba creuant la C-

245 i connectant a la canonada del camí de Cal Penyasco. 

Aquesta canonada Ø1000 que discorre pel camí de Cal Penyasco acaba connectant amb un col·lector 

principal que ve des de l’Avinguda Marina fins al riu Llobregat, on aboca. Aquest col·lector és de tipus 

abovedat, i de dimensions 1,55 m x 1,4 m. 
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3.- METODOLOGIA DELS CÀLCULS 

La metodologia que s’ha seguit per a dur a terme els càlculs hidrològics i hidràulics necessaris ha estat 

la següent: 

- Caracterització de les conques hidrològiques, considerant aspectes morfològics i aquells 

relacionats amb la resposta hidrològica de les mateixes enfront al fenomen de la precipitació. 

- Determinació de les pluges de disseny, les quals serviran per a simular els episodis de pluja als 

quals hauran de respondre les infraestructures existents i projectades. 

- Modelització hidrològica de les subconques mitjançant el programa MIKE-URBAN 

- Introducció de la xarxa existent en el model. 

- Determinació dels diferents escenaris de càlcul, cadascun dels quals s’associa a un determinat 

nivell d’exigència. 

- Càlcul dels cabals hidràulics en la xarxa (MIKE-URBAN). 

- Anàlisi de resultats (Diagnosi de la situació actual) 

- Proposta d’actuacions, introducció del dipòsit i nous col·lectors en el model. 

- Anàlisi de resultats (Prognosi de la situació projectada) 

- Conclusions 
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4.- CONCA I SUBCONQUES HIDROLÒGIQUES 

4.1.- DESCRIPCIÓ GENERAL 

La zona d’estudi està situada dins d’una de les dotze conques en què es divideix el municipi de Sant Boi 

de Llobregat, l’anomenada Conca de la Riera de Salines. Aquesta conca està fortament urbanitzada i 

impermeabilitzada, especialment en la seva capçalera on es troba el casc urbà. En les subconques més 

baixes hi ha polígons industrials. Els pendents, de l’ordre del 1,5% en la conca alta, disminueixen 

després de creuar la C-245 a valors per sota del 1% o, fins i tot, són nuls en l’últim tram abans del 

creuament de l’autopista C-32.  

La conca corresponent a la zona d’estudi és majoritàriament urbana, tot i que al Nord hi ha un sector 

més muntanyós amb pendents majors. 

S’ha determinat una conca general, d’unes 35 Ha de superfície, la qual és o pot ser en el futur tributària 

de l’àrea d’estudi. En aquest sentit, es poden distingir dues zones diferenciades. 

Figura 3: Conques Hidrològiques 

La primera zona (color blau en la figura, Zona A d’ara endavant) correspon a la configuració actual del territori, i 

per tant és la conca natural actual. 

Ubicació del dipòsit 
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D’altra banda, i tal com s’ha exposat en el punt 2.-Criteris i Condicionants, s’ha tingut en compte la 

futura planificació, de manera que s’ha considerat algunes superfícies més (color vermell en la figura, 

zona B d’ara endavant) que en l’actualitat no estan connectades però que en un futur podrien tenir una 

xarxa de col·lectors connectada a l’actual descrita. Per tant, aquestes zones s’han tingut en compte, i 

se’ls ha suposat uns certs eixos drenants que s’han connectat amb la xarxa actual. 

Tota aquesta superfície considerada s’ha discretitzat de manera que s’han determinat una sèrie de 

subconques. Aquesta discretització és necessària per poder assignar un cabal tributari a cada tram de 

col·lector de la xarxa. 

Així doncs, la conca considerada s’ha dividit en 26 subconques, tal i som es pot veure en la figura 

següent. 

Figura 4: Xarxa existent i subconques 

4.2.- CARACTERITZACIÓ DE LES SUBCONQUES 

Per a poder valorar la resposta d’una conca davant d’una pluja és necessari caracteritzar-la hidrològicament. 

Aquesta caracterització es realitza en primera instància a través de paràmetres morfològics. Aquests paràmetres 

són la superfície, el pendent, la longitud de l’eix drenant i la naturalesa i ús del sòl. 

A partir d’aquests valors morfològics es dedueixen uns valors de tipus hidrològic, com ara els coeficients 

d’escorrentiu o el temps de concentració (veure punt 5.2.1.-Durada de la pluja. Temps de concentració). Aquesta 

sèrie de paràmetres hidrològics és la que modul·larà la resposta de la conca en la transformació pluja - 

escorrentiu. 

4.2.1.- Principals paràmetres morfològics de les subconques. 

A continuació es presenta un llistat de les subconques, amb els seus valors de longitud, pendent i àrea. 

Subconca Longitud [m] Pendent [o/oo] Àrea drenant [ha] 

CE1A0A 260 25 0,50 

CE1A0B 380 25 2,90 

CE1B2 210 25 0,82 

CE2A1 240 10 1,43 

CE2B1A 110 34 0,78 

CE2B1B 60 43 0,92 

CE2B1C 180 10 3,01 

CE2B1D 80 10 1,31 

CE2B2A 130 10 1,21 

CE2B2B 115 61 0,85 

CE3A0 170 10 1,14 

CE3A3 80 40 1,06 

CE3A3A 70 55 0,57 

CE3A3B 150 25 1,41 

CE3B0 70 10 0,87 

CE3B1 50 33 0,46 

CE3B2 50 20 0,31 

CE3B4 60 58 0,41 

CE3B8 190 43 1,76 

CE3B9 180 125 4,61 

CE3C0 90 229 0,76 

CE3C1 210 215 1,45 

CE3C3 100 147 1,07 

CE3D2 100 213 1,30 

CE3D4A 180 156 2,54 

CE3D4B 90 45 1,50 
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Subconca Longitud [m] Pendent [o/oo] Àrea drenant [ha] 

Total   35 

Taula 1: Longitud, pendent i àrea de les subconques 

4.2.2.- Usos del sòl 

Quant a la caracterització dels usos del sòl, s’ha efectuat en base a informació provinent del 

Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, el qual disposa de informació pública 

d’aquest tipus, consultable i descarregable a través de la seva pàgina web. 

Concretament, s’ha fet servir el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC)*. 

El contingut de la base d’aquest mapa consisteix en la delimitació digital dels principals tipus de 

cobertes del sòl (boscos, conreus, zones urbanitzades, etc.) amb gran nivell de detall : l’escala de treball 

està al voltant d'1:3.000, i la superfície mínima de digitalització és de 500 m². 

La Base de referència: són els ortofotomapes 1:5.000 en color de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, 

sèrie del 1993. Quant al mètode de captura, la delimitació de les àrees es fa a partir de fotointerpretació 

i digitalització en pantalla d’ordinador, la qual cosa permet utilitzar altres elements de cartografia digital 

com a suport. Es fan les correccions topològiques pertinents i s’enllaça el atribut del tipus de coberta. 

Els tipus de coberta de sòl considerats són: Boscos densos (no de ribera), Boscos clars (no de ribera), 

Boscos de ribera, Reforestacions, Plantacions de pollancres, Plantacions de plàtans, Matollars, 

Vegetació d’aiguamolls, Prats i herbassars, Incendis 1993, Roquissars, Tarteres, Zones nues, Platges, 

Aigües continentals, Glaceres i neus permanents, Conreus, Zones urbanitzades, Vies de comunicació, 

Zones esportives i lúdiques, Zones d’extracció minera... 

La darrera actualització d’aquesta base és del 18/07/2001. 

En base a aquesta informació, a continuació es mostren els plànols d’usos del sòl de les subconques 

considerades:  

                                                     

*El MCSC es realitza al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), inicialment va rebre el suport del 

Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i actualment és finançat pel Departament de Medi Ambient.  

Figura 5: Usos del sòl. Situació Actual. 
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Figura 6: Usos del sòl. Situació Futura. 

4.2.3.- Principals paràmetres hidrològics 

Tenint en compte aquests paràmetres morfològics, es pot arribar a les següents característiques hidrològiques, 

necessàries per al càlcul de cabals: 

Situació Actual 

- 59 % de sòl impermeable 

- coeficient d’escorrentiu global de C= 0,58 

Situació Futura (zones A i B) 

- 77 % de sòl impermeable 

- coeficient d’escorrentiu global de C=0,76  

La taula següent és un extracte de la taula utilitzada para determinar els valors del coeficient C en funció dels 

tipus de sòl existents en la zona del projecte.  

El interval de valors del coeficient C de les zones esportives i lúdiques és ample perquè depèn de la superfície de 

edificis i de camps. En el cas que ens ocupa, s’ha considerat una valor mitjà de 0,55. 

Tipus de sòl C 

Boscos densos 0.1 

Conreus 0.05 – 0.1 

Matollars 0.08 – 0.1 

Prats i herbassars 0.08 – 0.2 

Sòls nus urbans 0.08 – 0.1 

Vies de comunicació 0.7 

Zones esportives i lúdiques 0.15 – 0.8 

Zones urbanitzades 0.7 – 0.9 

Taula 2: Valors del coeficient d’escorrentiu C en funció dels tipus de terreny 
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5.- PLUGES

Per al dimensionament dels elements del projecte, és necessari considerar i definir quines seran les 

pluges de disseny. Aquestes pluges seran de tipus sintètic o de disseny (obtingudes artificialment 

mitjançant algun dels mètodes existents), les quals simulen la descàrrega d’una cel·la convectiva de 

precipitació. Per a la obtenció d’aquestes pluges sintètiques es fan servir estudis estadístics 

confeccionats amb dades reals, amb les quals són congruents. 

Aquestes pluges s’introduiran en un model de transformació pluja - escorrentiu, obtenint els cabals i 

volums necessaris per a dimensionar tant el dipòsit com els col·lectors. 

A partir del tractament estadístic de dades existents a la zona d’estudi, es poden confeccionar les 

corbes d’intensitat-durada-freqüència (corbes IDF) que permeten relacionar aquestes tres magnituds. 

Per a una durada fixada, la intensitat de les pluges de disseny s’associa unívocament a un període de 

retorn, de manera que la elecció d’aquest període de retorn definirà el nivell d’exigència dels elements 

dissenyats a partir d’aquestes pluges. Per això, és bàsic triar un període de retorn que s’ajusti a les 

necessitats reals sense sobredimensionar innecessariament l’element.  

Per tal de fer aquesta caracterització, es disposa de dades de pluges reals representatives de la zona, 

de manera que es poden comparar les intensitats de les pluges de disseny per a diferents períodes de 

retorn amb les dades reals que s’han enregistrat al llarg dels anys en la zona de projecte. D’aquesta 

manera es pot trobar quin període de retorn compleix els requisits prefixats. 

5.1.- DADES DE PLUGES REALS. SÈRIES HISTÒRIQUES 

5.1.1.- Sèrie AGBAR – Central Cornellà 

La sèrie de pluges que s’ha fet servir per a la determinació de les pluges de disseny és la corresponent 

a l’estació pluviomètrica “AGBAR – Central Cornellà”, ubicada a Cornellà. Aquesta estació pluviomètrica 

està situada suficientment a prop de la zona d’estudi com per a considerar-la representativa. 

Aquesta sèrie abasta dades des de 1994 a 2006, i la organització de les dades és la següent. 

El pluviògraf és del tipus cassoleta, el qual funciona enregistrant la hora (format hh:mm:ss) cada cop 

que s’omple. Donat que la seva capacitat és de 0,1 mm, el que s’obté és una sèrie temporal de registres 

cadascun dels quals correspon a una precipitació de 0,1 mm.   

Per tant, i fent un tractament previ d’aquesta sèrie, es pot deduir un hietograma per cada episodi de pluja, i s’ha 

correlacionat les intensitats i els períodes de retorn, considerant una certa durada de pluja. 

S’ha considerat que un temps de durada 10 minuts sense pluja separa dos episodis o esdeveniments en la sèrie. 

Aquesta durada fa que el nombre d’episodis no sigui ni massa elevat ni massa baix, evitant desvirtuar els càlculs 

estadístics, cosa que passaria en qualsevol dels dos extrems. Amb aquest criteri, s’obté un total de 1871 episodis 

de pluja entre 1.994 i 2.006. 

Per a cada episodi, se suma el total de la pluja caiguda i es divideix per la durada del mateix episodi, obtenint així 

els valors de Precipitació P [mm] i Intensitat I [mm/h] de cadascun d’aquests episodis de pluges. 

Fent aquest tractament, s’obté un sèrie de pluges amb les seves corresponents intensitats, la qual servirà per a 

avaluar amb dades reals les dades obtingudes mitjançant procediments estadístics. 

5.1.2.- Sèrie de l’Observatori Fabra (Tibidabo, Barcelona) 

S’ha disposat també de la sèrie històrica corresponent a l’Observatori Fabra, situat a la muntanya del Tibidabo, 

Barcelona. 

Aquesta sèrie abasta dades des de 1927 a 2006: primer, dades diàries de 1927 a 1973; segon, dades horàries de 

1974 a 2006 (precipitació acumulada de la mitjanit a les 7; desprès de les 7 a les 13; desprès de les 13 a les 18; i 

de les 18 a la mitjanit).  

Tot i estar més allunyada de la zona d’estudi que la sèrie de Cornellà, la sèrie de l’Observatori Fabra es tindrà en 

compte per avaluar les pluges finals obtingudes front a una altra sèrie real, de la zona de Barcelona.  

En l’Apèndix 2 s’adjunten les series esmentades, així com els tractaments de les dades. 
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5.2.- PLUGES SINTÈTIQUES. CORBES IDF I HIETOGRÀMES DE CÀLCUL 

Com a pluja de càlcul, es pren una pluja sintètica o de disseny (artificial) proposada per CLABSA en el 

“Plan Especial de Alcantarillado de Barcelona” (PECLAB), a partir dels estudis estadístics realitzats 

sobre les pluges reals enregistrades a l’Observatori Fabra des del 1927 fins a l’actualitat. 

Segons la classificació del “Pla Director d’Aigües Pluvials a l’Àmbit de l’EMSHTR” (PDAP), per a Sant 

Boi de Llobregat s’ha pres la pluja tipus A (pluja tipus B afectada d’un factor de correcció 1,15 per tenir 

en compte les majors pluges i intensitats detectades a la zona). 

La figura següent presenta les equacions i corbes IDF associades a diferents períodes de retorn per a 

aquesta pluja tipus A. 

Figura 7: Corbes IDF Barcelona-Fabra (Sèrie 1927-1993) 

A partir d’aquestes corbes (o equació), i fixada una durada, es pot obtenir una intensitat en funció del 

període de retorn. A partir d’aquesta intensitat, es pot simular un pluja de disseny mitjançant la confecció 

del corresponent hietograma. 

Es prenen com a base els hietogrames elaborats per CLABSA amb el mètode de blocs alternats. Aquests 

hietogrames són per a una durada d’ 1, 2 i 3 hores, i els períodes de retorn són T= 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 

200 i 500 anys. 

A continuació es mostren aquests hietogrames esgrafiats per períodes de retorn fins a T=20 anys: 
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Figura 8: Hietograma de disseny per a una duració d’ 1 hora. 
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Figura 9: Hietograma de disseny per a una duració de 2 hores. 
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Figura 10: Hietograma de disseny per a una duració de 3 hores. 

En l’Apèndix 2 s’adjunten els hietogrames de CLABSA tipus A i B, amb els valors numèrics en taules. 

Per a definir els hietogrames de càlcul que es faran servir per al disseny, cal fixar la durada i decidir els 

períodes de retorn a considerar. 

5.2.1.- Durada de pluja.  

Segons els càlculs de les característiques de les subconques realitzats en el “Pla Director d’Aigües 

Pluvials a l’Àmbit de l’EMSHTR” (PDAP), s’ha conclòs que la durada de pluja adaptada a l’estudi 

hidràulic es de 3 hores. 

Per tant, la durada dels hietogrames de càlcul es pren com D =3 hores.  

5.2.2.- Períodes de retorn 

5.2.2.1 Dipòsit. Cos Superficial 

Per al dimensionament del cos superficial es considerarà un període de retorn que impliqui la captació 

d’un percentatge elevat dels volums associats a pluges de 3 hores de durada màxima.  

Amb aquest plantejament, es fa un recompte de totes les pluges registrades amb durada inferior o igual a 3 hores 

(1797 d’un total de 1871 pluges).  

D’altra banda, es calcula quines són les intensitats de les pluges de durada de 3 per a diferents períodes de 

retorn segons les pluges tipus A de CLABSA. Per a períodes de retorn inferiors a T=1, s’ha fet servir la equació de 

les corbes IDF de CLABSA presentades anteriorment.   

El volum associat a cadascuna d’aquestes intensitats es pot comparar amb els volums associats al total de 

registres reals, establint per a cada període de retorn, quin percentatge d’esdeveniments reals es cobreix. 

En concret, per a un període de retorn de T=3 mesos (T=0,25 anys), s’obté un valor de I=4,76 mm/h, que implica 

una P=14,28 mm en 3 hores.  

Es comprova que el volum associat a aquesta intensitat per a una pluja de 3 hores és superior al 98% dels 

volums de pluges de durada màxima 3 hores de la sèrie. 

Es considera que la pluja associada a aquest període de retorn cobreix un percentatge suficientment elevat 

d’episodis, i per tant es pren com a pluja de disseny per al cos superficial del dipòsit la corresponent a un període 

de retorn T=0,25 anys (P=14,28 mm). 

5.2.2.2 Dipòsit. Cos Profund 

El plantejament d’aquest cos és el d’haver d’entrar en funcionament el mínim possible, només per a episodis de 

pluja molt importants. Per tant, i paral·lelament amb allò exposat en el punt anterior, per al dimensionament del 

cos més profund s’ha pres finalment un període de retorn de T=10 anys. Segons els hietogrames de càlcul de 

CLABSA, la pluja sintètica de període de retorn de 10 anys i de durada 3 hores (Tipus A) té una altura total de 

precipitació de 67 mm, i suposa que el volum generat es superior al 100 % dels volums de pluges d’aquesta 

durada de la sèrie de Cornellà. 

Si es considera la totalitat d’aquesta sèrie, s’obté que només 5 episodis de pluja tenen una alçada de precipitació 

total superior a 67mm.  

Es considera que aquesta pluja és suficientment exigent, i per tant s’agafa com a pluja de disseny per al cos 

profund del dipòsit la corresponent a un període de retorn T=10 anys (P=67mm). 

5.2.2.3 Col·lectors 

En el cas dels col·lectors s’adopta aquesta mateixa pluja de duració D= 3 hores i T=10 anys per al seu disseny i 

comprovació.  
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5.3.- AVALUACIÓ DE LA PLUJA DE DISSENY FRONT A LES SÈRIES HISTÒRIQUES. 

Un cop obtingudes les pluges de disseny, es pot fer una avaluació front a les sèrie de dades reals.  

Ja que la pluja associada al cos superficial, corresponent a T=0,25 és menys exigent, s’avaluarà la pluja 

per a T=10 anys, a la que correspon una P=67mm, la qual serà la pluja a considerar per a comprovar el 

volum del cos profund del dipòsit (i per tant, el volum total) i per a dimensionar els col·lectors projectats. 

Donat que l’elecció del període de retorn s’ha efectuat en base a calcular certs percentatges 

d’esdeveniments prenent com a referència la sèrie de Cornellà, l’avaluació front a aquesta sèrie és en 

certa manera implícita en el propi valor de P de la pluja de disseny, tal i com s’ha exposat en el punt 

anterior. 

Ara bé, donat que la relació Intensitat-Període de retorn s’ha efectuat mitjançant corbes elaborades amb 

altres sèries de pluja, es pot fer una comparació considerant la sèrie de l’Observatori Fabra. 

Cal deixar clar que els valors absoluts de les pluges de disseny, és a dir, la seva alçada de precipitació o 

intensitat, s’han obtingut a partir de l’estudi d’esdeveniments de la sèrie de Cornellà, que és la més 

representativa per a la zona de projecte. Les corbes IDF de CLABSA s’han fet servir per obtenir les 

relacions Intensitat-Període de Retorn per a aquests valors desitjables, i els hietogrames per a la 

confecció d’una pluja sintètica la magnitud de la qual també prové de l’estudi d’aquesta sèrie. 

No obstant, comparar la pluja de disseny amb pluges reals de la sèrie Fabra pot donar una idea més 

intuïtiva de quina és la magnitud de l’esdeveniment dissenyat. D’altra banda, donat que es dimensiona 

la pluja de disseny per a una durada determinada (en aquest cas D=3 hores), comparar-la amb la 

totalitat de la sèrie de Cornellà sense tenir en compte aquesta durada pot també ésser útil per a avaluar 

la bondat d’aquest valor. 

Com s’ha dit, la sèrie de l’Observatori Fabra prové d’una estació situada al Tibidabo, a Barcelona. En 

primer lloc cal observar que la situació de l’observatori és una mica llunyana a la de la zona d’estudi. Tot 

i això, establir una comparació entre les dues es podria assimilar intuïtivament a tenir una idea de quina 

magnitud tindria la pluja dissenyada al costat de les pluges que es produeixen a la zona de Barcelona. 

Però a més a més, s’ha de tenir en compte que la sèrie de l’Observatori Fabra té dades des de 1927 (79 

anys fins l’actual 2006). Donat que la pluja de disseny més exigent que s’ha calculat és per a un període 

de retorn de T=10 anys, a priori sembla probable que per a una sèrie de 79 anys aquesta pluja se superi 

més d’un cop. Recordem que la sèrie de Cornellà té registres al llarg de 12 anys. 

Si considerem els n pitjors episodis de la sèrie (en aquest cas s’adopta n=12, en base a la experiència i 

a consideracions similars d’altres treballs), i es comparen amb la pluja de disseny (sense tenir en 

compte les duracions), s’observa que totes 12 resulten ser superiors.  

Fent la mateixa comparació amb la sèrie de Cornellà, s’observa que només 5 són superiors. 

Si s’agafa una pluja de període de retorn T=100 anys i de 3 hores de durada (CLABSA tipus A); s’obté una altura 

total de 89,4 mm. Tornant a comparar, en la sèrie de Fabra, només 2 de les 12 pitjors pluges són inferiors a 

aquest valor. 

A continuació es representen aquests resultats: 
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Figura 11: Comparació de les precipitacions per a T=10 i T=100 anys amb les sèries històriques. 

A la vista d’aquests resultats, es pot concloure que la pluja de disseny per a T=10 anys i D=3 hores enfrontada a 

la totalitat de les pluges de qualsevol duració de la sèrie de Cornellà resulta adequada ja que només es veu 

superada 5 cops en 12 anys. 

Quant a la sèrie de l’Observatori Fabra, resulta obvi que per a una sèrie tan extensa, la pluja de disseny es veu 

superada per les 12 pitjors pluges, però fins i tot una pluja per a T=100 anys es veu superada 7 vegades. Això és 

normal si es considera l’extensió de la sèrie analitzada, la qual és tal que recull episodis molt extrems, els quals 

no poden tenir-se en consideració a l’hora de dimensionar un obra enginyeria, la qual és sempre un equilibri entre 

costos (econòmics, socials, ambientals...) i funcionalitat. En aquest sentit, es considera que els càlculs efectuats 

que donen com a resultat una pluja de disseny de T=10 anys i D=3 hores compleixen aquest criteri enginyeril, i 

per tant la pluja de disseny és adequada per al dimensionament i comprovació del dipòsit a projectar. 
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6.- MODELITZACIÓ HIDROLÒGICA – HIDRÀULICA 

A continuació es presenta el model utilitzat per als càlculs de la xarxa de col·lectors i el dipòsit de 

retenció objectes del present projecte, descrivint tant la eina informàtica MIKE URBAN com el model 

elaborat. 

6.1.- PRESENTACIÓ GENERAL DE MIKE URBAN 

MIKE URBAN és una eina de modelització hidrodinàmica del Danish Hydraulic Institut (DHI). Integra en 

ArcGIS la funcionalitat dels productes tradicionals de DHI: MOUSE, MIKE NET i MIKE SWMM. Les 

dades són mantingudes directament a la base de dades geogràfica, i són també accessibles 

directament en GIS.  

MIKE URBAN inclou dos mòduls de modelització hidràulica:  

Sewer, que inclou els mecanismes de càlcul MIKE SWMM i MOUSE 

Water, per xarxes d’abastament d’aigua basades en el mecanisme de càlcul estàndard EPANET. 

MOUSE (Modelling Of Urban Sewer Systems) és un ampli grup de eines per a l’anàlisi, disseny, gestió i 

operació de xarxes de conduccions senzilles i complexes. Consisteix en un sistema de modelització 

matemàtica per a la simulació d’escorrentiu superficial, fluxos, qualitat d’aigües i transport de sediments 

en sistemes de sanejament urbans El programa pot ser aplicat a qualsevol tipus de xarxa de 

conduccions, amb flux alternat entre flux en làmina lliure i flux a pressió, i per tant, està indicat per al 

treball amb xarxes de drenatge i sanejament urbà, permetent resoldre qüestions de tipus hidràulic. 

MIKE URBAN Sewer, el qual conté les plenes funcionalitats de les dues eines, permet a més a més fer 

modelitzacions d’escorrentia, amb aportació de cabal dependent de la pluja i infiltració, implementar un 

control en temps real i efectuar càlculs de transport de sediments i de qualitat d’aigües. 

6.2.- FUNCIONAMENT DE MOUSE – MODELS MATEMATICS UTILITZATS 

El model consisteix en un nucli de mòduls computacionals per a la simulació d’escorrentiu, flux pels 

conductes i càrregues de pol·lució, juntament amb mòduls auxiliars per a la introducció de dades i la 

presentació dels resultats. 

El funcionament de MOUSE consta de dues etapes, que la figura següent il·lustra: 

Figura 12: Esquema de funcionament de MOUSE 

La primera etapa, el submodel d’escorrentiu, simula l’escorrentiu partint d’informació sobre la precipitació i les 

dades geomètriques i hidrològiques de les conques tributàries.  

Necessita: 

- la definició de les sub-conques hidrològiques, 

- la definició de les connexions d’aquestes sub-conques amb la xarxa: especificació del punt d’entrada de 

l’aigua a la xarxa, 

- la definició del submodel hidrològic, 

- la precipitació (i opcionalment la temperatura i l’evapo-transpiració). 

El resultat de la simulació de l’escorrentiu consisteix en hidrogrames d’escorrentiu que es poden fer servir com a 

entrada per al submodel de propagació, que és la segona etapa. 

Aquest submodel de propagació necessita la descripció de la estructura de la xarxa i de les seves 

característiques. 

A continuació es presenten els models matemàtics utilitzats pel projecte. 
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6.2.1.- Modelització de la propagació – Equacions de Saint-Venant 

El submodel hidrodinàmic o mòdul de propagació de MOUSE soluciona les equacions de Saint Venant 

completes (flux dinàmic) a través de la xarxa del drenatge. 

Aquestes equacions, les quals permeten descriure el fenomen de propagació sota la hipòtesi de flux 

unidimensional, amb conductes de pendent escàs, de fluid incompressible i a pressió hidrostàtica; es 

presenten a continuació: 
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On: v : Velocitat (m/s) 

y : Calat (m) 

g : Acceleració de la gravetat (m/s2)

So : Pendent de la solera (m/m) 

Sf : Pendent motriu (m/m) 

La utilització d’aquest model de càlcul permet tenir en compte l’efecte del rabeig de l’aigua. 

6.2.2.- Modelització de l’escorrentiu - mòdul B 

MOUSE proposa els següents models hidrològics de transformació pluja/cabal: 

- Model A, que utilitza la formula racional generalitzada o mètode de les corbes Àrea – Temps 

- Model B, que es basa en les equacions de continuïtat i d’ona cinemàtica. Inclou la infiltració 

segons la fórmula de Horton, a més a més de diverses pèrdues inicials com ara la humectació, 

l’evaporació, l’emmagatzematge en depressions, etc. 

- Model C: mètode del dipòsit lineal. 

El mòdul d’escorrentiu de nivell B és el model utilitzat en general a Barcelona, i és el que s’ha fet servir 

en aquest projecte. 

Les superfícies es descriuen donant informació sobre l’àrea total, el pendent mitjà de la superfície, la longitud de 

la conca i la distribució percentual d’usos de sòl. Es pot dividir cada  conca individual en tres tipus de superfície: 

impermeable, semipermeable i permeable. Cadascun d’aquests tipus es pot dividir en subtipus, com ara: 

impermeable amb teulades pendents, impermeable amb teulades planes, etc. Aquesta divisió fa possible dividir 

cada conca individual en 7 subàrees diferents. 

El model computa l’escorrentiu per a cada subàrea individualment. L’escorrentiu total es igual a la suma de 

l’escorrentiu de cadascuna de les parts citades. Es calcula una longitud de flux i una amplada per a cada subàrea, 

de manera que la relació longitud – amplada per a cada subàrea és igual a la de la conca total corresponent. 

Les computacions hidràuliques es basen en les equacions de continuïtat i d’ona cinemàtica. El procés hidrològic 

es caracteritza per un procés de pèrdues i considerant l’equació de continuïtat per a una àrea específica. Es 

consideren pèrdues contínues, com l’evaporació, i pèrdues discontínues, com la humectació. Existeix una pèrdua 

inicial d’emmagatzematge per infiltració, un cop acabada la humectació, que continua amb el procés d’infiltració 

d’acord amb la fórmula de Horton. També existeix una pèrdua per emmagatzematge superficial que arrenca 

després del inici de la infiltració, però abans que es produeixi l’escorrentiu. 

D’aquesta manera, la precipitació efectiva es calcula segons la següent equació: 

tQtQtQtQtRtI SlwEeff

On: R (t): Pluja bruta  

QE (t): Evaporació

Qw (t): Humectació 

QI (t): Infiltració  

Qs (t): Emmagatzematge 

Quan el model detecta que existeix un excés de precipitació sobre les pèrdues, comença a simular l’escorrentiu, 

és a dir quan el resultat d’aquesta equació és positiva. 

El procés hidràulic d’escorrentiu es simula mitjançant les equacions de l’ona cinemàtica per a la totalitat de cada 

conca simulada. Aquesta descripció assumeix una condició de flux permanent i un calat igual per a tota la 

superfície. Un model d’aquestes característiques s’anomena de dipòsit no lineal. 
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Els paràmetres utilitzats en aquest model a Barcelona han estat fruit de les tasques de calibració 

efectuades a partir de la comparació dels resultats del model amb les mesures de nivell i cabal 

obtingudes mitjançant els sensors instal·lats a la pròpia xarxa de clavegueram*. Els paràmetres són els 

que es mostren a la taula següent. 

Paràmetre Àrea Impermeable Àrea Permeable 

Humectació (m) 3.50 10-4 1.00 10-3

Emmagatzematge (m) 3.55 10-3 4.67 10-3

Infiltració inicial (m/s) - 3.00 10-5

Infiltració final (m/s) - 2.00 10-6

Paràmetre de Horton (s-1) - 1.16 10-5

Manning (s/m1/3) 6.66 10-3 2.00 10-2

Taula 3: Paràmetres del model B de MOUSE 

                                                     

* Dades recollides en el PECLAB 97- “Plan Especial de Alcantarillado de Barcelona” (1997) de CLABSA 
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7.- DADES D’ENTRADA 

Les dades necessàries a introduir en el model es divideixen en dos grups: 

Elements de la xarxa: nusos (és a dir: pous, dipòsits, desguassos), col·lectors, estructures (com ara 

sobreeixidors, orificis, estacions de bombament...) 

Elements hidrològics: sub-conques hidrològiques, condicions de contorn que poden ser un valor 

constant o una seria temporal (hietograma de pluja, nivell d’aigua al desguàs...). 

A continuació es descriuen les característiques principals en relació a aquests tipus de dades. 

7.1.- DADES DE LA XARXA 

7.1.1.- Nus 

Donat que representar cada pou real sobrecarregaria el model, es fa servir el concepte de nus. Un nus 

del model MIKE URBAN s’especifica cada vegada que hi ha un canvi significatiu en la xarxa (canvi de 

orientació de la conducció, de pendent, de secció o de material). 

Considerant les dades de la xarxa de sanejament obtingudes a partir de la informació de l’ajuntament, i 

les dades de l’aixecament topogràfic, es pot deduir per a cada nus: 

- les seves coordenades UTM (X, Y) 

- les seves cotes (solera i tapa). 

Per defecte, els nusos es consideren de tipus “normal”: oberts a dalt. És a dir: quan el nivell d’aigua dins 

el nus arriba a la cota del terreny, l’aigua aboca sobre el terreny. En aquest cas, MOUSE introdueix un 

dipòsit artificial a dalt del nus, amb un superfície molt gran (mil vegades la superfície del nus). L’aigua 

sobrecarregada emmagatzemada dins el dipòsit virtual i es torna a introduir en la xarxa quan la línia 

piezomètrica torna a baixar per sota de la cota del terreny. 

Alternativament, és possible especificar un nus “segellat”, és a dir un nus amb una tapa fixa (en el nivell 

del sòl) així que l’aigua no pot escapar-se encara que la pressió encara s’acumula endins.  

D’altra banda, un nus també es pot definir com un nus que ”aboca”; és a dir, l’aigua s’escapa 

irreversiblement del model si el nivell de l’aigua arriba a i excedeix el nivell del sòl del nus. 

Si el nus és un dipòsit, s’ha de especificar la seva geometria a la base de dades “corbes i relacions”, en la qual 

s’introdueixen dades de superfície mullada horitzontal i secció vertical en funció de la altura relativa, descrivint 

d’aquesta manera la forma del dipòsit. 

7.1.2.- Col·lector 

Un col·lector queda definit especificant el nus d’entrada i el nus de sortida d’aquest, les cotes d’entrada i de 

sortida i el tipus de material. La manera d’identificar el material és mitjançant el seu coeficient de rugositat, per tal 

de determinar les pèrdues per fregament. El coeficient de rugositat que es fa servir és el coeficient de Manning. 

Quant a la longitud del col·lector, donat que aquest està definit per dos nusos amb coordenades espacials, queda 

calculada en la seva definició. Tot i així, per a casos en que la descripció de la xarxa és molt esquemàtica, la 

longitud es pot introduir directament com a una característica més. 

Finalment, per a la definició de la secció del col·lector, es fan servir els següents paràmetres: 

- el diàmetre si la secció és circular, 

- l’amplària i l’altura si és un calaix rectangular, 

- la grandària segons l’eix principal si és una secció en forma ovoïdal 

- la descripció geomètrica punt a punt de la secció (a la base de dades “seccions particulars”) si és una 

secció especial, és a dir, si no és una secció regular simple. 

7.1.3.- Sobreeixidor 

Els sobreeixidors connecten un nus amb altre nus de la xarxa, o bé amb un punt fora de la xarxa en el cas que 

l’aigua és abocada al riu o medi receptor corresponent. 

La seva caracterització és similar als elements anteriors, i els paràmetres necessaris principals són la forma, el 

mètode de càlcul, l’orientació, l’altura del llavi i la seva amplària. 
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7.2.- DADES DEL MODEL HIDROLÒGIC 

7.2.1.- Sub-conques 

Un cop definides la conca i sub-conques, es dibuixen en ArcGIS per poder integrar-les en el model. La 

caracterització de les sub-conques tributàries de la xarxa és necessària per a efectuar els càlculs 

hidrològics del model. 

En primer lloc, les sub-conques de la zona de projecte són dibuixades en ArcGIS en funció de la 

topografia del terreny actual i futur (tal com s’exposa en el punt 2.1.-Condicionants Urbanístics). 

Mitjançant ArcGIS, s’obté la seva àrea. 

Seguidament, en el model s’especifica el nus pel qual la sub-conca és connectada amb la xarxa, és a 

dir: cada sub-conca tributa en un punt de concentració el qual és un nus de la xarxa. Per aquest nus 

arriba l’aigua d’escorrentia i s’introdueix dins la xarxa. 

En aquest punt, l’àrea i la topologia són definides. A continuació es procedeix a la resta de 

caracterització de la conca. Els paràmetres necessaris depenen del model hidrològic escollit, tal i com 

s’exposa en el següent punt. 

7.2.2.- Modelització de l’escorrentiu. Mòdul B 

La base de dades de MOUSE que conté les sub-conques no inclou la informació relacionada amb el 

model hidrològic. Aquesta informació s’emmagatzema a taules separades. Existeix una taula per a cada 

model. En el cas concret del present projecte, el model que es fa servir és el model B, tal i com queda 

exposat en el punt 6.2.2.-Modelització de l’escorrentiu.

El model B necessita les dades següents per a la caracterització de les sub-conques: 

- Longitud de la llera principal  

- Pendent representatiu 

- Fracció de l’àrea registrada en el model per a cada categoria superficial 

S’ha utilitzat el planejament urbanístic i la distribució d’usos del sòl per a determinar la permeabilitat de 

les sub-conques. 

7.2.3.- Pluja 

Per a introduir un hietograma en el programa MIKE URBAN, s’ha de crear una taula que conté els valors de la 

pluja en funció del temps, tant la intensitat (mm/h) com l’altura d’aigua caiguda (mm). Desprès, aquesta taula és 

connectada al model especificant on cau: pot ser en totes les subconques tant com en una sola subconca o una 

llista de subconques particular. La figura següent és una representació gràfica de pluja entrada en el model MIKE 

URBAN.   
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Figura 13: Pluja sintètica T0.25 (tipus A de CLABSA) 
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8.- ESCENARIS DE CÀLCUL 

Una vegada s’ha descrit la metodologia del model, s’ha de definir quines són les sol·licitacions a que es 

veurà sotmès. Per això es definiran uns escenaris de càlcul, els quals serviran com a marc de 

comparació entre la situació actual i la solució proposada. Aquesta comparació de resultats permetrà 

avaluar el interès de la proposta.  

Els escenaris queden definits per dues variables: la pluja de disseny i la condició de desguàs del 

sistema, que es produeix en el riu Llobregat. 

Aquesta condició de contorn en el punt de desguàs és important per avaluar el comportament del 

sistema en els casos en que aquest pugui estar condicionat pel nivell de les aigües del riu en el punt de 

sortida. 

8.1.- CONDICIÓ DE CONTORN AL RIU LLOBREGAT 

El nivell del Riu Llobregat és la condició de contorn del desguàs de la zona d’estudi: el riu representa un 

paper important, ja que serveix de receptor de les aigües pluvials i els seus nivells són decisius per al 

desguàs de la zona d’estudi.  

S’ha tingut en compte la informació dels calats del riu obtinguda en la “Planificació de l’espai fluvial 

(PEF) de les conques del Baix Llobregat i Anoia” de l’Agència Catalana de l’Aigua (Juny de 2003). 

Segons el PEF, el calat del riu Llobregat per un període de retorn de 10 anys és 2,94 m al punt de 

desguàs. La cota de terreny d’aquest punt és 5,75 m. Així la cota de la làmina d’aigua corresponent és 

8,69 m.

En el projecte, s’ha de tenir en compte que la conca en la zona d’estudi és varis ordres de magnitud 

menor que la conca del riu Llobregat i que una intensitat de pluja pot correspondre a períodes de retorn 

diferents en funció de a quina conca correspongui. Així, s’estima que la combinació d’una pluja de 

període de retorn de 10 anys i d’una condició de contorn al riu de període de retorn de 3 anys, 

correspondria aproximadament a una condició global de període de retorn de 10 anys en el sistema global.  

Figura 14: Localització del punt de desguàs al riu i del calat T10 corresponent (PEF) 

La condició de contorn al riu utilitzada és un nivell de 6,57 m que correspon a un període de retorn de 3 anys 

(TR3).

8.2.- DESCRIPCIÓ DELS ESCENARIS 

A continuació es descriuen els escenaris considerats. 

Escenari 1.a:  Correspon a una pluja de 3 mesos de període de retorn i condició de contorn en el riu igual a un 

calat per sota la cota de desguàs. 

Escenari 1.b: Correspon a una pluja de 3 mesos de període de retorn i condició de contorn en el riu igual a un 

calat corresponent a període de retorn de 3 anys. 

Escenari 2.a: Correspon a una pluja de 10 anys de període de retorn i condició de contorn en el riu igual a un 

calat per sota la cota de desguàs. 

Escenari 2.b: Correspon a una pluja de 10 anys de període de retorn i condició de contorn en el riu igual a un 

calat corresponent a període de retorn de 3 anys. 

5,75 m 
2,94 m 

8,69 m 
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9.- RESULTATS 

En l’Apèndix 3 s’adjunten els arxius de resultat de cada simulació hidràulica. 

9.1.- DIAGNOSI 

9.1.1.- Estructura de la xarxa existent 

La xarxa existent de clavegueram està formada per col·lectors de formigó, els quals s’han hagut de 

caracteritzar geogràfica i geomètricament, a més de assignar-los un valor de fricció per al seu material. 

Tal i com s’ha esmentat abans, la informació proporcionada per l’aixecament topogràfic, corroborat amb 

les dades de l’ajuntament, ha permès conèixer en cada cas la ubicació i la secció de tots els col·lectors 

existents.

Quant al material, el coeficient de rugositat adoptat per als càlculs ha estat n=0,015 (K=1/n=67), segons 

els valors proposats per Ven Te Chow: 

Taula 4: Valors del coeficient n de Manning proposats per Ven Te Chow 

La diagnosi ens permet observar la situació futura de la xarxa actual, és a dir, sense fer cap canvi respecte la 

xarxa de clavegueram, però tenint en compte l’augment de la població i el desenvolupament de la urbanització de 

la zona. 

La figura següent representa l’estructura de la xarxa actual, amb la següent informació: 

- als nusos: cota del terreny (CT) i cota de la solera (CS); 

- als trams: dimensió vertical del tram (diàmetre pels tubs, altura pels calaixos). 

Figura 15: Xarxa existent optimitzada 
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9.1.2.- Resultats 

Es presenten a continuació els resultats de la modelització hidràulica, mostrant-se l’estat de les seccions 

al moment de nivell d’aigua màxim als trams. La codificació de colors és la següent: 

- conduccions i/o nusos en color verd: a làmina lliure 

- conduccions i/o nusos en color taronja: a pressió 

- conduccions i/o nusos en color vermells: inundació.  

Igualment s’ha esgrafiat, per cada tram, el valor màxim del cabal durant la simulació.  

9.1.2.1 Escenaris 1.a i 1.b 

Figura 16: Escenari 1.a: Estat de les canonades i cabals màxims 



PROJECTE CONSTRUCTIU DELS COL·LECTORS DE DESVIAMENT I DIPÒSIT DE LA CONCA EST DE LA PART ALTA DE SALINES (SANT BOI DE LLOBREGAT)

Annex 6. Modelització hidràulica

23

Figura 17: Escenari 1.b: Estat de les canonades i cabals màxims 

A les figures precedents es mostra que en el cas de la pluja de 3 mesos de període de retorn (T0.25), una part de 

la xarxa entra en càrrega. Sense condició al punt de desguàs (Escenari 1.a), el tram final de desguàs al riu 

continua treballant a làmina lliure i no hi ha cap inundació en tota la xarxa. Al contrari, amb la condició d’un nivell 

del riu de 6,57m (Escenari 1.b), la situació empitjora i el tram final entra en càrrega al llarg de tot el cicle de la 

modelització. 
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9.1.2.2 Escenaris 2.a i 2.b  

Figura 18: Escenari 2.a: Estat de les canonades i cabals màxims Figura 19: Escenari 2.b: Estat de les canonades i cabals màxims 
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A les figures anteriors s’observa que en el cas de la pluja de 10 anys de període de retorn (Escenari 

2.a), quasi tota la xarxa entra en càrrega i, a més a més, la meitat de la xarxa s’inunda. Només una part 

del tram final de desguàs al riu continua essent a làmina lliure. Afegint la condició de contorn al riu TR3

(Escenari 2.b), la situació empitjora, el tram final entra en càrrega al llarg del cicle de la modelització i el 

nombre de punts d’inundació augmenta. 

9.1.3.- Conclusions de la diagnosi 

De les simulacions de la diagnosi es dedueixen dos problemes a la xarxa actual: 

- d’una banda, mentre que la xarxa presenta capacitat suficient per a la pluja T0.25, hi ha molts 

problemes d’inundació i col·lectors que entren en càrrega amb la pluja T10;

- d’altra banda, el nivell d’aigua del riu té molta importància per l’estat de la part última de la xarxa 

que porta l’aigua al riu: amb un calat de TR3, la xarxa entra en càrrega. 
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9.2.- DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 

Els resultats de les simulacions de la diagnosi mostren la importància d’actuar en el drenatge d’aquesta 

zona de Sant Boi. S’estudia la solució d’un dipòsit de retenció d’aigua pluvial constituït per dos cossos: 

un cos superficial, amb un volum aproximat del quart del total, i un cos profund, que es buida en part per 

gravetat i en part per bombament. 

9.2.1.- Estructura de la xarxa proposada 

Les simulacions de les diferents configuracions del model MIKE URBAN han permet comprovar el 

disseny de les seccions dels col·lectors d’entrada i de sortida del dipòsit i el disseny dels diferents 

cossos del dipòsit (volum en funció de l’altura). 

Els calaixos proposats com col·lectors d’entrada al dipòsit i de sortida cap a l’estació de bombament, 

estan formats per una mitja canya de PVC i d’una part superior de formigó. Per això, s’han utilitzat 

respectivament els coeficients de Manning següents: n = 0,011 i n = 0,015.  

L’eina MOUSE no permet diferenciar els diferents coeficients de rugositat de les dues parts en una 

mateixa secció. Per tant s’utilitza un valor mitjà, funció de les dimensions de la secció. Es fa servir la 

següent formula (valor ponderat): 

21

2
22

2
11

PP
nPnPn

On: n  : Valor mitjà de Manning utilitzat (s/m1/3)

iP  : Perímetre hidràulic de la part de la secció que té el coeficient de Manning in  (m) 

La figura següent mostra l’estructura de la xarxa proposada, amb la següent informació: 

- als nusos: cota del terreny (CT) i cota de la solera (CS); 

- als trams: dimensió vertical del tram (diàmetre pels tubs, altura pels calaixos). 

Figura 20: Xarxa projectada 
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9.2.2.- Perfil dels cossos del dipòsit 

Els cossos del dipòsit proposat són tal que presenten les següents corbes de volum en funció de l’altura 

(dades de geometria dels cossos necessàries a definir en el model). 

Figura 21: Corba de geometria del cos superficial 

Figura 22: Corba de geometria del cos profund 

El cos superficial presenta un volum total de 3.300 m3 (fins a la cota 8,40 m del sobreeixidor, que dona 

pas al segon cos). S’ha dissenyat tenint en compte les dificultats d’implantar un cos de gran volum que 

compleixi els requisits de manteniment i desguàs por gravetat. 

El cos profund presenta un volum total de 15.000 m3 (fins a la cota 8,50 m del sobreeixidor de seguretat, 

que desguassa a la pròpia xarxa, en el col·lector Bonaventura i Calopa). 

9.2.3.- Seccions especials dels trams d’entrada i de sortida proposats 

Les seccions dels nous col·lectors (entrada i sortida del dipòsit cap a l’estació de bombament) es composen d’una 

part inferior de secció mitjacanya per a les aigües residuals, de diàmetre 0,6 m i d’una part superior de secció 

calaix de 1,5 m per 2,2 m en general, i 2,5 m per 2,2 m pel tram que uneix els col·lectors de Mossèn Pere Tarrés i 

Bonaventura Calopa, i que precedeix el tram projectat sota la futura variant. Aquest tram presenta una secció 

especial de altura total 3,0 m i d’amplada 3,3 m (tub flexible en Acer Corrugat), amb parets interiors de formigó.  

La part situada entre l’estació de bombament i el riu es consisteix en un calaix de 1,5 m per 2,0 m, fins a arribar a 

la cota de terres. Per a creuar aquesta i fins al final s’ha projectat una doble canonada de Formigó Armat de 1500 

mm de diàmetre. 

Les corbes següents presenten les seccions dels calaixos amb mitjacanya dels col·lectors d’entrada i sortida del 

dipòsit. Aquestes seccions s’introdueixen en el model MIKE URBAN com seccions especials. 

Figura 23: Seccions particulars: 2,5 m per 2,2 m (a dalt a l’esquerra); secció especial del tram sota la futura carretera (a dalt a la dreta); 1,5 m 

per 2,2 m (baix a l’esquerra);doble canonada de 1,5 m de diàmetre (baix a la dreta) 
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9.3.- PROGNOSI 

S’ha estudiat el model de la prognosi per a cada escenari (Escenaris 1.a, 1.b, 2.a, 2.b) a fi d’observar 

com reacciona la xarxa proposada. 

Els paràgrafs següents desenvolupen els resultats obtinguts amb les simulacions MIKE URBAN: 

- Escenari 1.a amb la pluja corrent (T0.25): Els efectes d’aquest cas són menors que els efectes 

del escenari 2.a amb la pluja important (T10). Així, només té lloc l’ompliment del dipòsit, i això 

permet comprovar el dimensionament del cos superficial. 

- Escenari 2.a amb la pluja important (T10): Aquest escenari simula l’ompliment del dipòsit i el seu 

posterior buidat. 

- Escenari 1.b amb la pluja corrent (T0.25) i el nivell del riu TR3: El nivell del riu no influeix sobre 

l’ompliment del dipòsit. Així doncs, només el buidat del dipòsit es presenta en aquest escenari. 

- Escenari 2.b amb la pluja important (T10) i el nivell del riu TR3: Per la mateixa raó que en el 

escenari 1.b, només s¡exposen els resultats de la simulació del buidat del dipòsit. 

A més, s’ha estudiat l’escenari 3 amb una pluja excepcional de període de retorn de 25 anys i una 

durada doble (6 hores) per a observar el funcionament del sobreeixidor de seguretat. 

9.3.1.- Escenari 1.a 

9.3.1.1 Ompliment del dipòsit 

S’ha modelitzat l’ompliment dels cossos amb la pluja sintètica de CLABSA (tipus A) de 3 hores i de 

període de retorn de 3 mesos (T0.25), sense la condició de contorn del riu. La precipitació total és P= 

14,28 mm.

En la figura següent es mostren els resultats de la modelització MIKE URBAN. 

Figura 24: Escenari 1.a - Ompliment: estat de les canonades i cabals màxims 
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Segons la simulació del model MIKE URBAN amb la pluja T0.25, no hi ha cap inundació, però algunes 

canonades existents presenten sobrecarrega. Les canonades que es posen a pressió són de les 

mateixes que entren en càrrega en la diagnosi T0.25, degut a problemes estructurals de la xarxa existent 

aigües amunt. Comparant aquests resultats amb els de la diagnosi, la millora que aporta el dipòsit de 

retenció és òbvia. El cabal màxim que arriba al dipòsit és de 2,49 m3/s i arriba quasi al mateix moment 

que la punta de la pluja, és a dir una hora desprès del començament. 

Considerant l’emmagatzematge que es produeix als propers col·lectors, fins a la cota del sobreeixidor 

(570 m3), i el volum del primer cos dissenyat V1r cos =3.300 m3, el volum real accessible és: V1r cos + 

Vcol·lectors > 3.800 m3.

Amb la simulació MIKE URBAN, s’obté un volum total d’escorrentia V= 3.300 m3.

Així doncs, el cos superficial presenta un volum suficient per a emmagatzemar la totalitat del volum de 

l’escenari amb T0.25 i els col·lectors d’entrada al dipòsit proporcionen un volum de seguretat al cos 

superficial. 

El gràfic següent presenta el hietograma de la pluja T0.25 amb la corba de nivell d’aigua al cos superficial 

en funció del temps. 

Figura 25: Corba del nivell d’aigua al cos superficial en funció del temps i hietograma T0.25

Segons aquesta corba d’altura d’aigua en el cos superficial del dipòsit i la seva corba de definició (9.2.2.-Perfil 

dels cossos del dipòsit), el volum d’aigua desprès de 3 hores (és a dir al fi de la pluja) és 2.728 m3.

El calaix de sortida del dipòsit (fins a les comportes) és troba ple i presenta un volum de 150 m3, i el volum total 

d’escorrentiu és de 3.300 m3.

Així doncs, %2,87
300.3

150728.2
 del volum d’aigua ja ha passat al dipòsit al cap de 3 hores. 

9.3.1.2 Buidat del dipòsit 

El volum d’aigua del dipòsit, emmagatzemat al cos superficial, es buida per gravetat. El buidat del dipòsit es 

desenvolupa a l’escenari 2.a perquè les condicions són pitjors en aquell cas (9.3.3.3). 

9.3.1.3 Conclusió 

Només algunes canonades es posen a pressió arran de la pluja T0.25 i l’ompliment del dipòsit. Són de les que es 

posen a pressió en la diagnosi T0.25, degut a problemes d’estructura de la xarxa existent. 

9.3.2.- Escenari 1.b 

S’ha estudiat l’escenari 1.b en la configuració de buidat del dipòsit, a fi d’observar el impacte del nivell del riu.  

La figura següent mostra que només el últim tram entra en càrrega (el tram de desguàs al riu). 

Aquest últim tram és troba sota el nivell d’aigua del riu (6,57 m). 

 Hietograma de la pluja T0.25 (mm/h) 

 Nivell d’aigua al cos superficial (m) 
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Figura 26: Escenari 1.b – Buidat per gravetat: estat de les canonades i cabals màxims  

9.3.3.- Escenari 2.a 

9.3.3.1 Ompliment del dipòsit 

S’ha modelitzat l’ompliment dels cossos amb la pluja sintètica de CLABSA tipus A de duració 3 hores i de període 

de retorn 10 anys (T10), sense la condició de contorn del riu. La precipitació total és P= 67 mm. 

En la figura següent es mostren els resultats de la modelització MIKE URBAN. 
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Figura 27: Escenari 2.a - Ompliment: estat de les canonades i cabals màxims 

Segons la simulació del model MIKE URBAN amb la pluja T10, hi ha 3 carrers del model amb inundació i moltes 

canonades entren en càrrega. 

Els llocs que sofreixen sobrecarrega o inundació són aquells que ja plantegen problemes en la diagnosi, degut a 

problemes estructurals en la xarxa existent, aigües amunt. Comparant aquests resultats amb els resultats de la 

diagnosi, la millora que aporta el dipòsit de retenció és molt notable.  

El cabal màxim que arriba al dipòsit és de 10,57 m3/s i s’assoleix quasi al mateix moment que la punta de la pluja, 

és a dir una hora desprès del començament. 

Considerant l’emmagatzematge que es produeix als propers col·lectors cap a la cota del sobreeixidor (570 m3), el 

volum del primer cos dissenyat V1r cos =3.300 m3, i el volum del segon cos dissenyat V2n cos =15.000 m3,  el volum 

real accessible és: Vdipòsit + Vcol·lectors = 3.300 + 15.000 + 572 > 18.000 m3.

Amb la simulació MIKE URBAN, s’obté un volum total d’escorrentia V=16.530 m3. Així doncs el cos superficial no 

té un volum suficient per a emmagatzemar tot el volum del escenari amb T10: s’omple cap a la cota 8,40m, 

desprès l’aigua passa pel sobreeixidor al segon cos. 

El gràfic següent presenta el hietograma de la pluja T10 amb les corbes de nivell d’aigua als dos cossos del dipòsit 

en funció del temps. 

Figura 28: Corba del nivell d’aigua als cossos superficial i profund en funció del temps i hietograma T10

 Hietograma de la pluja T10 (mm/h) 

 Nivell d’aigua al cos superficial (m) 

 Nivell d’aigua al cos profund (m) 
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Segons aquesta corba d’altura d’aigua al cos profund del dipòsit i la seva corba de definició (9.2.2.-Perfil 

dels cossos del dipòsit), el volum d’aigua desprès de 3 hores (és a dir al fi de la pluja) és 12.162 m3.

El calaix de sortida del dipòsit (fins a les comportes) és troba ple i presenta un volum de 150 m3, i el 

volum total d’escorrentiu és de 16.530 m3.

Així doncs, %4,95
530.16

150162.12
 del volum d’aigua ja ha passat al dipòsit al cap de 3 hores. 

9.3.3.2 Sobreeixidor de seguretat 

S’ha fet servir la pluja sintètica T10 per al disseny del sobreeixidor de seguretat, assumint que aquest 

sigui capaç de desguassar el cabal màxim generat.  

El cabal màxim és Q = 10,57 m3/s. Suposant que el sobreeixidor és de paret gruixuda, la formula de 

descarrega és del tipus: 

2
3

hlCQ

On: Q : Cabal de desguàs del sobreeixidor (m3/s) 

l : Longitud (m) 

h : Altura de la làmina d’aigua (m) 

C : Coeficient de descarrega, que es pren com C =1,76 

Pel disseny del dipòsit, es considera adequada una altura màxima de 42 cm, i una longitud necessària 

de L =22,13 m. 

9.3.3.3 Buidat del dipòsit 

Com a resultat d’una pluja de T10, la làmina d’aigua arriba fins a la cota del sobreeixidor en el cos 

superficial i a la 7,63 m en el cos profund. Així doncs, el volum a buidar per gravetat és de 8.870 m3.

La simulació s’ha fet amb les comportes de sortida del dipòsit oberts integralment per a veure el pitjor 

cas.  

En la figura següent es presenta els resultats de la simulació amb MIKE URBAN: no hi ha cap inundació 

ni cap tram entra en càrrega. 
Figura 29: Escenari 2.a – Buidat per gravetat: estat de les canonades i cabals màxims 
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El cabal màxim de sortida al riu s’eleva a 2,11 m3/s (1,1 m3/s en cada tub de 1,5 m de diàmetre).  

El gràfic següent presenta les corbes de nivell d’aigua als dos cossos del dipòsit en funció del temps 

amb el llindar de 95% del volum buidat. 

Figura 30: Corba del nivell d’aigua als cossos superficial i profund en funció del temps (Buidat per gravetat) 

El llindar de 95% del volum buidat té en compte la pèrdua de càrrega deguda al pas de l’aigua del cos 

profund al cos superficial a traves de les 3 clapetes de 0,6m de diàmetre. 

Als aquestes corbes es veu que el volum d’aigua superficial del dipòsit (de nivell superior a 6,00m) pot 

buidar-se per gravetat en 3 hores. 

El volum restant (inclòs entre les cotes 2,15m i 6,00m) és de 6.800 m3 i es buida per bombament. 

9.3.3.4 Conclusió 

En comparació amb la diagnosi, la simulació d’aquest escenari mostra que la xarxa proposada permet 

d’evitar moltes inundacions o posades a pressió, a pesar d’alguns punts que resten problemàtics, a 

causa de problemes d’estructura de la xarxa existent (més amunt del dipòsit). 

Aquestes sobrecarregues i inundacions es passen durant la caiguda de la pluja, doncs en la fase d’ompliment del 

dipòsit. 

Arran del buidat per gravetat, no hi ha cap problema, la xarxa proposada continua essent a làmina lliure. 

9.3.4.- Escenari 2.b 

S’ha estudiat el escenari 2.b en la configuració de buidat del dipòsit, a fi d’observar el impacte del nivell del riu.  

La figura següent mostra que només el últim tram entra en càrrega (el tram de desguàs al riu). 

Aquest últim tram és troba sota el nivell d’aigua del riu (6,57 m). 

 Llindar 95% del volum buidat 

 Nivell d’aigua al cos superficial (m) 

 Nivell d’aigua al cos profund (m) 
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Figura 31: Escenari 2.b – Buidat per gravetat: estat de les canonades i cabals màxims  

9.3.5.- Escenari 3 

S’ha estudiat l’ompliment del dipòsit per una pluja excepcional de 25 anys de període de retorn i de durada 6 

hores per a observar el funcionament del sobreeixidor de seguretat i el paper de laminació del cabal. 

En les figures següents es presenten el hietograma de la pluja T25 primer amb les corbes de nivell d’aigua als 

dos cossos del dipòsit en funció del temps, segon amb les corbes del cabal que passa pels sobreeixidors en 

funció del temps: 

Figura 32: Corba del nivell d’aigua als cossos superficial i profund en funció del temps i hietograma T25

 Hietograma de la pluja T25 (mm/h) 

 Nivell d’aigua al cos superficial (m) 

 Nivell d’aigua al cos profund (m) 
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Figura 33: Corba del cabal als sobreeixidors  en funció del temps i hietograma T25

Es veu que el cos superficial s’omple durant 1 h 55 min, desprès s’utilitza el primer sobreeixidor per a 

omplir el cos profund durant 1 h 50 min, i finalment l’aigua passa pel sobreeixidor de seguretat. 

El cabal màxim que passa pel sobreeixidor de seguretat (0,11 m3/s) és molt més petit que el cabal 

d’entrada el dipòsit (11,98 m3/s). Així doncs es comprova el paper de laminació del dipòsit projectat.  

El col·lector de desguàs del sobreeixidor de seguretat pot semblar sobre-dimensionat, ja que 0,11 m3/s 

equivalent a la capacitat màxima d’un tub de diàmetre 400 mm (al 1%). 

Malgrat això, s’ha escollit la secció de 1,50 x 2,50 m ja que és important que la conducció sigui visitable 

per raons de manteniment. 

En la figura següent es mostren els resultats de la modelització MIKE URBAN. 

Es veu que els llocs que sofreixen sobrecarrega o inundació són aquells que ja plantegen problemes en 

la diagnosi (escenari 2.a), degut a problemes estructurals en la xarxa existent, aigües amunt. Però una 

majoria dels trams (i tots els trams de la zona del dipòsit) es queden sense inundació, fins i tot per a una 

pluja molt més important que la T10. Figura 34: Escenari 3 – Ompliment del dipòsit: estat de les canonades i cabals màxims  

 Hietograma de la pluja T25 (mm/h) 

 Cabal del primer sobreeixidor (m3/s)

 Cabal del sobreeixidor de seguretat (m3/s)
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9.3.6.- Conclusió de la prognosi 

El sistema transporta les pluges de període de retorn de 3 mesos (T0,25), tant si el riu té un nivell alt 

(TR3) o no. A més, amb aquestes circumstancies, el dipòsit es buida totalment per gravetat. Doncs, per 

la majoria de les pluges (98% segons 5.2.2.1), no es necessita la utilització de bombes de buidat. 

D’altra banda, el dipòsit emmagatzema pluges de volum equivalent a la pluja sintètica T10, necessitant  

per això els dos cossos, el que implica la utilització de les bombes per a buidar el volum inferior del cos 

profund. 

En l’últim escenari desenvolupat, s’ha simulat una pluja de 25 anys de període de retorn i de durada 

doble (6 hores). En aquest cas, el dipòsit s’omple completament, fins a la cota 8,50 m, i desprès l’aigua 

passa pel sobreeixidor de seguretat fins al col·lector de desguàs. Amb la simulació d’aquest escenari, es 

comprova que el sistema projectat no entra en carrega en la zona del dipòsit, minimitzant-se els riscos 

d’inundació, en cas d’una pluja excepcional (més llarga i d’un volum d’aigua major que la pluja T10 de 

dimensionament del dipòsit). 
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10.- CABALS EN PERIODE SEC 

10.1.- INTRODUCCIÓ 

Tal i com s’exposa al llarg del punt 1.-Introducció i generalitats, la xarxa de sanejament existent a Sant 

Boi de Llobregat, i més concretament a la zona d’estudi, és de tipus unitari.  

Donat que el present projecte no planteja una renovació integral del sistema, sinó una millora d’aquest 

que s’ha d’adaptar a la configuració actual, el plantejament per a les infraestructures que es proposen 

(dipòsit i col·lectors) és també de tipus unitari. 

Així, els col·lectors proposats per connectar l’actual xarxa amb el futur dipòsit, hauran de tenir una 

secció per a aigües baixes que garanteixi uns criteris mínims d’autoneteja en temps sec, quan només 

circuli cabal d’aigües negres. Tanmateix, ja que el projecte preveu un bypass d’aquestes aigües evitant 

la seva entrada al dipòsit per a petits cabals, el calaix que va del dipòsit al riu haurà de donar continuïtat 

a aquesta secció, tenint en compte que concentrarà els cabals provinents de Bonaventura Calopa i 

Mossèn Pere Tarrés en una secció. 

Aquesta secció d’aigües baixes es proposa com una secció semicircular en un costat interior del 

col·lector, que en tots els casos serà de secció rectangular o abovedada, i visitable, la qual 

s’aconsegueix amb una mitja canya de tub de PVC embeguda en una solera de formigó en massa. 

Per al dimensionament i comprovació d’aquesta secció és necessari realitzar un càlcul dels cabals 

d’aigües residuals generats.  

S’ha comprovat que l’origen de pràcticament totes les aigües residuals en la zona d’estudi és domèstic. 

Per tant, i considerant que les infraestructures projectades pretenen donar solució a una situació futura, 

el càlcul de cabals passa per un primer càlcul de la població futura en un cert any horitzó. 

10.2.- METODOLOGIA D’ESTUDI 

La metodologia a seguir per a l’obtenció dels cabals d’aigües residuals s’exposa a continuació: 

- Recollida i anàlisi de la informació existent (demogràfica, urbanística, i consums d’aigua). 

- Prognosi de la població: determinació de l’any horitzó i de la població futura. 

- Càlcul dels caudals de disseny. 

- Comprovació hidràulica de les seccions proposades. 

10.3.- DADES DE PARTIDA 

A continuació es presenta la informació referent a Sant Boi de Llobregat que s’ha obtingut com a base per als 

càlculs: 

- Informació demogràfica (dades de població) 

- Informació urbanística (dades d’habitatges) 

- Consum d’aigua potable del municipi. 

Les fonts de procedència d’aquestes dades són: 

- Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) 

- Institut Nacional d’Estadística (INE) 

- Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 

- Aigües de Barcelona. 

Igualment es disposa de la campanya d’aforaments i analítica realitzada pel present Plec de Bases, amb l’objectiu 

de poder conèixer la realitat existent, tant des del punt de vista quantitatiu (caudals) com qualitatiu (composició) 

dels abocaments de la població. 

10.3.1.- Dades de població 

10.3.1.1 Dades de l’IDESCAT 

Es disposa d’una sèrie continua de valors per a tota la comarca que inclouen dades des del 1986 al 2004. Les 

dades, obtingudes a través de l’Institut Català d’Estadística (IDESCAT), corresponen al cens de població. En 

l’últim cens elaborat a l’any 2.004, xifra en 736.431 els habitants de la comarca. 
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Any Població 
1986 588.319 
1987 595.026 
1988 601.848 
1989 607.016 
1990 613.290 
1991 617.844 
1992 623.411 
1993 628.876 
1994 634.029 
1995 641.114 
1996 647.046 
1997 655.365 
1998 664.975 
1999 674.456 
2000 684.152 
2001 695.861 
2002 710.723 
2003 722.880 
2004 736.431 

Evolució de la població del Baix Llobregat
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Gràfic 1: Evolució de la població del Baix Llobregat segons cens. 

Font: Institut Català d’Estadística 

Es pot observar com al llarg de tota la sèrie hi ha un increment continu d’habitants. 

En quant a les dades corresponents al municipi de Sant Boi, es disposa de la mateixa sèrie del 1986 al 

2004 corresponent al cens de població. La dada corresponent a l’any 2.004 xifra en 79.889 el nombre 

d’habitants de Sant Boi. 

Any Població 
1986 76.273 
1987 76.748 
1988 77.246 
1989 77.737 
1990 78.054 
1991 78.119 
1992 78.040 
1993 77.960 
1994 77.935 
1995 78.046 
1996 77.896 
1997 78.449 
1998 78.799 
1999 78.778 
2000 78.729 
2001 78.957 
2002 79.312 
2003 79.609 
2004 79.889 

Evolució de la població de Sant Boi de Llobregat
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Gràfic 1: Evolució de la població del municipi de Sant Boi de Llobregat.  

Font: Institut Català d’Estadística 

A diferència de la tendència general de la comarca, sempre en ascens, a nivell de municipi s’observen alguns 

períodes amb població decreixent (1991-1994, 1995-1996, 1998-2000), tot i que la tendència general és 

d’augment de població. 

De fet, si es compara l’increment de població en el període més recent (2001-2004) entre la comarca i el municipi, 

s’observa que la taxa de creixement de Sant Boi està per sota de la de la comarca del Baix Llobregat. 

Terme municipal Població 2001 Població 2004 Increment relatiu 

Sant Boi de Llobregat 78.957 79.889 1,18% 

Baix Llobregat 695.861 736.431 5,83% 

Taula 5: Població comparada entre el municipi de Sant Boi de Llobregat i la comarca del Baix Llobregat. 

Font: Institut Català d’Estadística 

En el cas de Sant Boi de Llobregat, l’increment relatiu del període es situa en un 1,18%, el que significa un 

increment anual relatiu del 0,39%, mentre que el de la comarca es situa en el mateix període en un 5,83% el que 

suposa un 1,91% anual. 

10.3.1.2 Dades de l’INE 

Es disposa de dues sèries de dades procedents del cens i obtingudes a través de l’Institut Nacional d’Estadística 

(INE). La primera sèrie consisteix en dades desenals, i el seu abast és un període de 100 anys, des de 1.900 a 

2.001, extretes del padró municipal de Sant Boi, fins a l’any 2005. 

Any Increment 
1900- 1,24% 
1910- 21,87% 
1920- 35,31% 
1930- 16,27% 
1940- 4,86% 
1950- 84,70% 
1960- 150,66% 
1970- 48,95% 
1981- 4,49% 
1991- 2,01% 

Increments relatius de població
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Gràfic 2: Evolució de la població de Sant Boi de Llobregat Increments desenals. 

Font: Institut Nacional d’Estadística 
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S’observa que la sèrie sempre té valors positius, el què vol dir que considerant períodes de deu anys, és 

a dir, períodes suficientment llargs, la població sempre ha anat en augment, fet que és coherent amb 

allò observat fins ara.  

La taxa mitjana de creixement sobre 10 anys, considerant el període sencer 1.900-2.001 és d’un 37%. 

Això implica una taxa anual d’un 3,2%.

La gràfica deixa constància del gran creixement dels anys 50-80 degut majoritàriament a la immigració 

que van rebre els municipis industrials o propers a zones industrials, com és el cas de Sant Boi.  

La segona sèrie de què es disposa, provinent del padró municipal, és de tipus anual i correspon al 

període 1.998-2.005.  

Any Població 
1998 78.632 
1999 79.050 
2000 79.337 
2001 79.463 
2002 80.041 
2003 80.738 
2004 80.636 
2005 81.181 
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Gràfic 3: Evolució de la població de Sant Boi de Llobregat  

Font: Institut Nacional d’Estadística

En aquest cas i tot i un petit recés en el període 2003-2004, s’observa que la tendència general de la 

sèrie reflexa el creixement de població ja comentat anteriorment., encara que si es consulta una gràfica 

de tipus incremental corresponent a aquestes dades per comparar-la amb l’anterior, s’observa una taxa 

mitjana de creixement del 0,46%, el que sembla reflectir un descens del ritme de creixement. 

Any Increment 
1998- 0,53% 
1999- 0,36% 
2000- 0,16% 
2001- 0,73% 
2002- 0,87% 
2003- -0,13% 
2004- 0,68% 

Increments relatius de població
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Gràfic 4: Evolució de la població de Sant Boi de Llobregat Increments anuals. 

Font: Institut Nacional d’Estadística 

Donat que la dada més recent de població de que es disposa correspon al padró de 2.005, aquesta és la que es 

considerarà com a dada de partida per a la prognosi de població de Sant Boi de Llobregat. Aquesta dada és de 

81.181 habitants.

10.3.2.- Dades Urbanístiques 

10.3.2.1 Dades de l’IDESCAT 

En referència al municipi de Sant Boi de Llobregat, les dades sobre el nombre d’habitatges més recents 

corresponen a l’any 2.001: 

Nº habitatges principals a 2001  26.809 

Nº habitatges secundaris a 2001 1.000 

NºHabitatges Vacants a 2001 3.969 

Altres habitatges 43 

TOTAL HABITATGES 2001 31.821 

Habitatges nova construcció any 2005 712 

Taula 6: Nombre d’habitatges al municipi de Sant Boi de Llobregat. 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

En la generació de cabals residuals també s’ha de tenir en compte les possibles places hoteleres. En el cas de la 

zona de projecte, s’ha calculat el nombre de places en base a la informació disponible:  
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Establiments hotelers  1 

Nº Places hoteleres a 

2005 
96

Taula 7: Dades d’hotels a la zona de projecte. 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

Si es considera la població total a l’any 2.001 segons l’IDESCAT (veure apartat anterior), 78.957 

habitants, i el nombre d’habitatges aquest mateix any, 31.821, es pot calcular l’índex mitjà d’ocupació en 

un 2,48.

10.3.2.2 Dades de l’ajuntament de Sant Boi de Llobregat (PGM) 

El municipi de Sant Boi de Llobregat es regeix segons el PGM (Pla General Metropolità), el qual esdevé 

una font d’informació molt important, sobretot com a eina per a fer una previsió futura. 

D’altra banda, aquesta font pot oferir una major especificitat que les dades recollides en l’IDESCAT, de 

podent fer un recompte de la informació localitzat a la zona d’estudi. 

A continuació es presenta una taula amb els sectors del PGM que es poden considerar per a la zona del 

projecte: 

Referència Nom 
Superfície sòl 
(m2)

Sostre Màxim 
Habitatges (m2)

Habitatges
Previstos 

PE1
Canal de la Dreta i Villa 

Rosita
22.605 12.750 120 

UA 02 Bonaventura Calopa 1.735 1.235 7 

UA 03 Can Julià 9.485 4.560 50 

UA 04 Carrer Cerdanya 6.838 6.418 48 

UA 05 Carrer Mallorca 1.579 2.153 25 

UA 14 
Carrer Sant Pere Mes 

Baix 
1.674 1.560 21 

Pla Especial 
Subsector Parellada 

Nord
56.291 0 0 

 TOTAL 100.207 28.676 271 

Taula 8: Previsió de desenvolupament urbanístic en la zona de projecte segons el PGM. 

Font: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 

Figura 35: Sectors del PGM a la zona de projecte.  

Font: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 

10.3.3.- Dades de consum d’aigua 

10.3.3.1 Dades de l’ajuntament de Sant Boi de Llobregat 

Les dades de consum d’aigua que s’han pogut aconseguir provenen d’informació pertanyent a l’ajuntament. 

Aquestes dades consisteixen en número de subministraments i volums facturats anuals en el període 1997 - 

2002:

Núm. de subministraments 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 

Domèstic 22.587 23.539 24.247 25.174 26.113 27.198

Comercial 2.429 2.594 2.761 3.198 3.299 3.481 

Industrial 210 210 202 269 264 256 

Municipal 128 142 148 162 179 186 

TOTAL 25.354 26.485 27.358 28.803 29.855 31.121
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Gràfic 5: Número de subministraments d’aigua per usos. 

Font: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 

Aigua facturada per ús (m3)  1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 

Domèstic 3.856.000 3.860.000 3.821.000 3.707.585 3.701.930 3.683.055

Comercial 181.000 202.000 205.000 216.201 214.532 223.537 

Industrial 717.000 855.000 831.000 855.079 872.513 885.614 

Municipal 191.000 204.000 220.000 240.607 231.211 203.569 

TOTAL 4.945.000 5.121.000 5.077.000 5.019.472 5.020.186 4.995.775
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Gràfic 6: Volums facturats d’aigua per usos. 

Font: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 

Es pot observar que la major part de l’aigua consumida a Sant Boi, tant en nombre de subministraments 

com en volum facturat, correspon a ús de tipus domèstic. Tanmateix, s’observa que tot i que el nombre 

de subministraments registra un creixement al llarg del període, el volum sembla estabilitzar-se al voltant dels 5 

Hm3 a l’any, amb una tendència a la baixa. 

10.4.- PROGNOSI DE LA POBLACIÓ 

Existeixen nombrosos mètodes per a estimar el nombre futur d’habitants en una zona. De tots aquests mètodes, 

hi ha dos grups que es fan servir sovint. El primer grup engloba mètodes de tipus estadístic, i es basen en 

analitzar taxes de creixement històriques per fer una extrapolació estadística de la població, que pot ser lineal, 

exponencial, o d’altres tipus. En aquests mètodes és necessari fixar un any, el qual s’anomena any horitzó, fins al 

qual es farà la extrapolació corresponent.  

El segon grup de mètodes fa servir previsions que tenen com a base els plans de desenvolupament de la zona o 

una informació similar. Aquests tipus d’estudis estableixen uns certs valors “sostre” ,o de saturació, d’ocupació del 

sòl, de construcció d’habitatges, etc... en funció del planejament urbanístic. D’aquesta manera, i suposant uns 

ràtios d’ocupació, es pot preveure un valor màxim de la població atenent-se a la configuració futura del territori. 

Per al present projecte, es faran servir diversos mètodes d’alguns d’aquests grups per a la prognosi de la població 

i s’analitzaran els diferents resultats per a adoptar el valor més indicat. 

10.4.1.- Any Horitzó 

Per als mètodes d’extrapolació de població, s’estableix un horitzó de projecte de 15 anys, el qual és un valor 

habitualment adoptat per a aquest tipus de projecte. 

Considerant el 2.007 l’any d’entrada en servei de les infraestructures recollides en el present projecte, es fixa l’any 

horitzó en el 2.022. 

10.4.2.- Mètode 1. Taxes de creixement municipals 

D’acord amb allò exposat a l’aparta 10.3.1.2, s’estableix una taxa mitjana de creixement durant el període 1.900-

2.001 del 3,2%. Suposant aquest creixement extrapolable, i aplicant-lo a la dada de població més recent, que 

segons el mateix apartat és de 81.181 habitants, es pot calcular la població per l’any horitzó com: 

Població2022= Població2005x (1+ 0,032)17= 81.181 x (1+ 0,032)17

Població2022= 138.679 habitants 
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Any de partida 2005 

Població de partida 81.181 

Taxa mitjana de creixement 3,2% 

Any horitzó 2.022 

Població any horitzó 

(Municipal) 
138.679 

Considerant la segona sèrie de valors descrita en el mateix apartat, s’observa que la taxa mitjana de 

creixement per a l’interval 1.998-2.005 és del 0,46%. Aplicant aquest valor s’obté:  

Població2022= Població2005x (1+ 0,0046)17= 81.181 x (1+ 0,0046)17

Població2022= 87.768 habitants 

Any de partida 2005 

Població de partida 81.181 

Taxa mitja de creixement 0,46% 

Any horitzó 2.022 

Població any horitzó 

(Municipal) 
87.768 

10.4.3.- Mètode 2. Model del MOPU 

El Ministeri d’Obres Públiques proposa un model que estima el creixement futur a partir d’una certa 

ponderació en les taxes de creixement dels últims anys. 

El model és del tipus: 

t
aPP 1

on P i Pa són les poblacions actual i futura i t és el nombre d’anys fins l’any horitzó. 

Per a determinar la taxa de creixement es proposa la següent expressió 

3
2

on els paràmetres  i s’obtenen a partir de les següents relacions:

20
20

10
10

)1(

)1(

aa

aa

PP

PP

essent Pa-10 y Pa-20 la població fa 10 anys i fa 20 anys, respectivament.  

Així doncs, els paràmetres  i  corresponen a les taxes de creixement anual mitjanes sobre els 10 i 20 últims 

anys respectivament. 

En el cas de Sant Boi, les sèries a disposició no arriben fins a 20 anys. La sèrie més llarga a disposició, 

corresponent al cens municipal, que consta de 19 registres. Per tal de poder aplicar el mètode del MOPU, es 

prendran els valors de població fa 9 i fa 18 anys, ja que són els valors que conserven la proporcionalitat respecte 

els proposats pel MOPU, 10 i 20. 

P2004= 79.889 habitants 

P2004-9=P1995= 78.046 habitants 

P2004-18=P1986= 76.273 habitants 

Per tant  i  adopten els següents valors:

79.889h.= 78.046h (1+ )9

= (79.889/78.046)1/9-1

= 0,00260 

79.889h= 76.273h (1+ )18

= (79.889/76.273)1/18-1

= 0,00258 

A partir dels valors de  i  s’obté el paràmetre :

= (2 x 0,00260+0,00258)/3 

=0,00259 

D’aquesta manera, la població per a l’any horitzó de 2022 es pot calcular com: 

Població2022= Població2004x (1+ 0,00259)18= 79.889h x (1+ 0,00259)18
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Població2022= 83.697 habitants   

Any últim cens 2004 

Població de l’últim cens 79.889 

Població 1995 78.046 

Coeficient  0,00260 

Població 1986 76.273 

Coeficient  0,00258 

Coeficient  0,00259 

Any horitzó 2022 

Població any horitzó (M.O.P.U.) 83.697 

10.4.4.- Mètode 3. Projecció de la població de l’Institut Català d’Estadística 

Per a calcular la població futura l’Institut Català d’Estadística proposa el mètode anomenat de 

components, el qual respon al següent esquema: 

Partint de la població resident en un cert àmbit geogràfic i en un instant donat, es tracta d’obtenir la 

corresponent a dates posteriors partint d’hipòtesis sobre l’evolució que experimentaran els tres 

fenòmens demogràfics: mortalitat, fecunditat i migració. 

Cal observar que l’àmbit de l’estudi que es farà servir és comarcal, és a dir, les dades amb les que es 

treballa corresponen a les de tot el Baix Llobregat. 

L’any de partida a partir del qual es proposen les taxes de creixement en funció de les hipòtesis és l’any 

2003, i aquesta proposta de creixement arriba fins a l’any 2.015. Tanmateix, es proposen quatre 

escenaris en funció del nombre d’habitants projectat. Aquests escenaris són, de menor a major població, 

Baix, Mitjà baix, Mitjà Alt i Alt. 

La projecció realitzada per l’IDESCAT és la següent: 

Any Baix Mitjà baix Mitjà alt Alt 

2015 782.604 857.257 893.538 955.818 

2014 780.388 850.270 883.294 942.426 

2013 777.729 842.833 872.644 928.544 

2012 774.600 834.905 861.586 914.051 

2011 771.003 826.480 850.103 898.665 

2010 766.849 817.478 838.151 882.338 

2009 762.164 807.773 825.590 864.811 

2008 756.727 797.155 812.204 845.804 

Any Baix Mitjà baix Mitjà alt Alt 

2007 750.600 785.359 797.695 825.742 

2006 743.795 772.103 781.805 804.586 

2005 736.414 757.673 764.800 782.276 

2004 728.452 742.450 747.081 758.717 

2003 719.793 726.663 728.931 734.769 

Taula 9: Projecció de la població del Baix Llobregat per escenaris  

Font: Institut Català d’Estadística. (Escenari Baix Llobregat) 

Per escollir l’escenari a considerar, es compara la dada més recent de la població del Baix Llobregat, que 

correspon a la dada del cens de 2.004, 736.431 habitants, amb els diferents valors de la projecció per a 2.004. Es 

pot observar que la dada que més s’aproxima és 742.450 habitants, corresponent a l’escenari Mitjà-Baix. Prenent 

aquest escenari de treball, es pot analitzar el seu creixement: 
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Gràfic 7: Previsió de població i taxes d’increment per a l’escenari mitjà baix de l’IDESCAT 

Font: IDESCAT 

Com es pot observar, la taxa de creixement, en color blau a la gràfica, disminueix al llarg de la previsió, de 

manera que la corba de població va suavitzant el seu pendent.  

Per tal de fer una previsió fins a l’any horitzó, es troba la corba analítica que millor s’adapta a la corba de 

població. Aquesta corba resulta ser del tipus polinòmica de grau 2, amb un coeficient de correlació de R2=0,999.

Fent servir aquesta equació, es pot calcular la població com: 

P = - 442,21 x2 + 16.929 x + 710.773 
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Gràfic 8: Corba polinòmica d’ajust per a les dades de població de l’escenari mitjà baix de l’IDESCAT . 

Per l’any 2.022 obtenim un valor de P=872.469 habitants, que respecte la dada del 2.004 de 742.450 

habitants representa una taxa d’increment anual del 0,90%. 

Suposant el creixement del municipi de Sant Boi i el de la comarca proporcionals, es pot calcular la 

població com: 

Població2022= Població2004x (1+0,0090)18= 79.889 hab x (1+0,0090)18

Població2022= 93.870 habitants 

Any últim cens 2004 

Població de l’últim cens 79.889 

Increment mig de la població 0,90% 

Any horitzó 2022 

Població any horitzó 

(IDESCAT) 
93.870 

10.4.5.- Mètode 4: Previsions del Pla General Metropolità 

La informació proporcionada per l’ajuntament de Sant Boi de Llobregat recull el nombre actual 

d’edificacions existents al municipi. Aquestes edificacions es poden dividir pel seu nombre de plantes a 

més dels baixos corresponents, i es poden situar per carrers. 

La nomenclatura utilitzada és: B + x 

on B vol dir planta baixa i x el nombre de plantes a més de la planta baixa. 

Cal observar que la informació que s’ha tractat és referent a la zona d’estudi, és a dir, només s’han considerat els 

carrers que formen part de la conca que recull les aigües residuals que abocaran en el futur dipòsit: 

Carrer B+1 B+2 B+3 B+4
Carrer de la Viuda Vives 0 28 0 0

Carrer de Sant Joan Bosco 0 3 0 13
Carrer 0 0 0 2

Carrer de Baldiri 0 9 1 6
Carrer de Mossén Pere 0 5 14 0

Carrer de Mossén Pere Tarrès 12 4 12 3
Carrer de Pintor Fortuny 0 16 1 0
Carrer de la Cerdenya 0 16 3 1

Carrer Mallorca 0 12 3 3
Carrer del Molí Vell 0 10 3 0

Carrer del Tres d'Abril 0 0 12 7
Carrer de sant Pere 46 33 0 0

Carrer de Bonaventura Calopa 0 0 0 1
Carrer de Llevant 2 29 0 1
Carrer del Pont 2 27 0 0

Carrer de L'hospital 9 4 0 0
Avenida de Maria Girona 12 7 0 0

Carretera Fonda 0 0 0 0
TOTALS 83 203 49 37

Se suposa que el 60% dels baixos són comerços sense població fixa i el 40% ténen habitatges
Se suposa una mitjana de 3 habitatges per planta d'edifici i 2 habitatges per baixos

B+1 B+2 B+3 B+4 TOTAL
Baixos pertanyents a edificis d'habitatges 33 81 20 15 149

Plantes d'edificis d'habitatges 83 406 147 148 784
Habitatges 315 1380 480 474 2650

Taula 10: Enumeració dels edificis presents en la zona d’estudi  

Fent servir uns ratis d’ocupació característics, es pot calcular la població actual segons el nombre d’habitatges 

com: 

Rati ocupació 
(habitants/habitatge) 

Habitatges Població 

Baixos 2 298 595 

Plantes 3 2352 7056 

Total  2650 7651 

Mitjana ponderada 

amb els habitatges 
2,89   

Taula 11: Rati d’ocupació, nombre d’habitatges i població  

Tanmateix, la informació proporcionada per l’Ajuntament també recull la previsió de desenvolupament segons el 

PGM. Fent un recompte de les previsions a la zona, s’arriba a un total de 250 habitatges més com a sostre 

d’ocupació de sòl per a aquest ús. 

Tenint en compte aquesta previsió, i fent servir el rati d’ocupació mitjà segons la taula anterior, es pot calcular el 

sostre de població com P = ( 2650 + 250 ) x 2,89 = 8.381 habitants. 
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10.4.6.- Anàlisi i conclusions de la prognosi de població 

Les taxes mitjanes de creixement i poblacions obtingudes mitjançant els diferents mètodes exposats es 

presenten en la taula següent: 

Mètode
Taxa de 
Creixement 

Població 2022 
(Municipi)

Població Sostre 
(Zona Projecte) 

Observacions 

1 (Taxa 

Municipal) 
3,20% 138.679 - Període 1900-2001  

1 (Taxa 

Municipal) 
0,46% 87.768 - Període 1998-2005 

2 (M.O.P.U.) 0,26% 83.697 - Cens 2004-1996-1986 

3 (IDESCAT) 0,90% 93.870 - Taxa Comarcal 

4 (PGM) -  8.381 
Sostre Desenvolupament 

Urbanístic 

Taula 12: Projeccions de població per l’any 2022  

Comparant els mètodes de l’1 al 3, s’observa en primer lloc que el creixement que es desprèn d’aplicar 

la taxa municipal del període de 1900-2001 és molt extrem comparat amb la resta. Això és degut a que 

els forts creixements deguts a moviments migratoris que desvirtuen la mitjana del total del període. Per 

tant, es descarta aquest mètode per a fer una prognosi de la població. 

Quant a la resta de taxes, s’observa que són del mateix ordre, essent la taxa municipal corresponent al 

període més recent 1998-2005 la que proposa un valor mitjà respecte les altres. 

Si s’aplica aquesta taxa a la població actual calculada per a la zona de projecte, s’obté: 

Població2022= 7.651 hab x (1+0,0046)16= 8.234 habitants. 

S’observa que aquesta xifra és molt propera a la obtinguda a partir de les dades del PGM. Donat que 

aquest darrer mètode del PGM contempla un sostre d’ocupació, i que el resultat que s’obté és un valor 

mitjà respecte a la resta de mètodes en consideració, es pren el resultat obtingut com a població futura a 

considerar: 

Pfutura = 8.381 habitants. 

10.4.7.- Població Estacional i Establiments Públics 

Els càlculs de prognosi anteriorment presentats es refereixen a la població fixa, però existeixen altres fraccions de 

població que poden generar aigües residuals i no estan reflexades als censos o altre tipus de registre similar. 

Aquestes fraccions a considerar són la població estacional i els establiments públics. 

En l’actualitat i d’acord amb la informació de l’Ajuntament de Sant Boi, no es té constància de cap fracció 

important de població de tipus estacional, ja que la major part dels habitatges són de primera residència. 

En quant a establiments públics, s’ha efectuat un recompte dels existents en la zona d’estudi, i són els següents: 

Carrer Hospitals Instituts Restaurants Hotels 

Carrer de Sant Joan Bosco 0 0 4 0 

Carrer de Baldiri 0 0 3 0 

Carrer de Mossèn Pere 1 0 0 0 

Carrer de Mossèn Pere Tarrés 0 1 1 0 

Carrer de Pintor Fortuny 0 0 2 0 

Carrer del Tres d'Abril 0 0 1 0 

Carrer de sant Pere 0 0 0 1 

TOTALS 1 1 11 1 

Taula 13: Establiments públics de la zona d’estudi  

Aquests establiments es tindran en compte juntament amb la prognosi de població en els càlculs de generació de 

cabals d’aigües residuals. Les seves dades a tenir en compte són les següents: 

Hospital:  138 llits, 483 empleats. 

Institut:   550 places. 

Restaurant:  20 seients i 150 clients de mitjana. 

Hotel:  48 habitacions dobles, 28 empleats. 

10.5.- CÀLCUL DE CABALS 

D’acord amb l’exposa’t en els apartats anteriors, es determinaran els diferents caudals necessaris per el disseny 

del dipòsit, com són caudal mig, mínim, punta i màxim. Per això, es tindrà en compte a més dels criteris 

comunament utilitzats, els resultats de la campanya d’aforaments. 
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10.5.1.- Conques  

La configuració de les infraestructures projectades fa que es proposin dos eixos principals com a 

col·lectors d’aigües residuals que portin els cabals cap al dipòsit de retenció, i un col·lector de sortida 

que va des del dipòsit cap a la estació de bombament de EMSSA. 

Per tal de discriminar les fraccions de cabal corresponent a cadascun dels col·lectors d’entrada, s’han 

determinat les dues sub-conques contribuents i s’ha fet el càlcul tenint en compte la distribució 

d’habitatges, comerços i establiments públics que pertanyen a cadascuna d’elles. S’ha utilitzat el Plànol 

de les conques de la xarxa unitària actual de l’Ajuntament de Sant Boi (Apèndix 4). Aquestes conques 

s’han anomenat segons carrer principal pel qual circula el seu principal eix drenant, és a dir, conca de 

carrer Bonaventura Calopa i conca de Mossèn Pere Tarrés. 

Figura 36: Conques de la zona d’estudi 

Per al col·lector de sortida es considerarà la totalitat de les contribucions. 

10.5.2.- Dotacions 

Les dotacions considerades per al càlcul de cabals són les següents: 

Us Cabal (litres/dia) 

Domèstic 160 per habitant 

Comercial 110 per habitant 

190 per client 
Hotel

40 per empleat 

10 per client 
Restaurant 

75 per seient 

550 per llit 
Hospital 

40 per empleat 

Institut 95 per estudiant 

Taula 14: Dotacions considerades  

Aquests valors s’han obtingut mitjançant dades de l’aigua facturada en els anys anteriors per als usos domèstic i 

comerç, i de valors mitjans d’ús generalista per a la resta. 

10.5.3.- Factors d’aplicació 

L’aplicació de les dotacions presentades a les dades de població donarà com a resultat uns valors corresponents 

cabals mitjans diaris d’aigües residuals. 

Per tal d’obtenir un cabal punta que es pugui fer servir com a cabal de disseny, s’aplicaran els següents factors: 

10.5.3.1 Factor Punta Horari 

La variació horària de cabal es comporta seguint una corba típica, produint-se el cabal màxim al voltant de migdia. 

Per tenir en compte aquest fenomen, el CEDEX proposa la següent expressió: 

4

575,215,1
mhQ

FP

Essent Qmh el cabal mig horari al llarg d’un dia. 

Dipòsit 

Conca Bonaventura Calopa 

Conca Mossèn 

Pere Tarrés 
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10.5.3.2 Factor de dilució 

Tal com s’ha dit al llarg del present annex, el sistema de sanejament existent i projectat és del tipus 

unitari, de manera que les aigües de pluja es barrejaran amb les aigües residuals. Per tal de tenir en 

compte la dilució mínima a aconseguir s’utilitza un factor de dilució FD=3. D’aquesta manera, s’assegura 

que la secció d’aigües baixes dels col·lectors puguin transportar aquest cabal diluït abans que vessin i 

entri en funcionament la secció pròpiament de pluvials. 

10.5.4.- Càlcul dels cabals de disseny 

10.5.4.1 Col·lector de sortida 

Com s’ha dit, el col·lector de sortida recollirà la totalitat de les aigües generades en les dues conques. 

Per tant, es fa un recompte complert: 

Nom B+1 B+2 B+3 B+4 Hospital Institut Restaurant Hotel 

Carrer de la Viuda Vives 0 28 0 0 0 0 0 0 

Carrer de Sant Joan Bosco 0 3 0 13 0 0 4 0 

Carrer 0 0 0 2 0 0 0 0 

Carrer de Baldiri 0 9 1 6 0 0 3 0 

Carrer de Mossèn Pere 0 5 14 0 1 0 0 0 

Carrer de Mossèn Pere 

Tarrés 
12 4 12 3 0 1 1 0 

Carrer de Pintor Fortuny 0 16 1 0 0 0 2 0 

Carrer de Cerdenya 0 16 3 1 0 0 0 0 

Carrer Mallorca 0 12 3 3 0 0 0 0 

Carrer del Molí Vell 0 10 3 0 0 0 0 0 

Carrer del Tres d’Abril 0 0 12 7 0 0 1 0 

Carrer de Sant Pere 46 33 0 0 0 0 0 1 

Carrer de Bonaventura 

Calopa 
0 0 0 1 0 0 0 0 

Carrer de Llevant 2 29 0 1 0 0 0 0 

Carrer del Pont 2 27 0 0 0 0 0 0 

Carrer de l’Hospital 9 4 0 0 0 0 0 0 

Avinguda de Maria Girona 12 7 0 0 0 0 0 0 

Carretera Fonda 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL EDIFICIS 83 203 49 37 1 1 11 1 

Taula 15: Recompte dels edificis de la zona d’estudi  

A partir d’aquest recompte, i considerant les dades de prognosi de població, mitjanes d’ocupació per als 

establiments públics, dotacions considerades, s’obté el següent volum diari: 

Ús
Habitants 

equivalents 
Dotació  

(l/hab.dia) 
Volum diari 

(m3)

Domèstic (prognosi) 8.381 160 1.341,0 

Comerços 446 110 49,1 

Clients Hotel 96 190 18,2 

Empleats Hotel 28 40 1,1 

Clients Restaurants 1650 10 16,5 

Places Restaurants 220 75 16,5 

Llits Hospital 138 550 75,9 

Empleats Hospital 483 40 19,3 

Places Institut 550 95 52,3 

TOTAL   1.589,9 

Taula 16: Càlcul del volum diari  

Calculant el cabal mig i aplicant els factors horari i de dilució, s’obté el cabal de disseny com: 

Qmh = 1.589,99 / 24 = 66,2 m3/h

FP= 2,1 

FD= 3,0 

Qd = Qmh x FP x FD = 407,9 m3/h = 113,3 l/s

A continuació, es faran els càlculs anàlegs per a cadascuna de les subconques. 
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10.5.4.2 Col·lector de Mossèn Pere Tarrés 

Nom B+1 B+2 B+3 B+4 Hospital Institut Restaurant Hotel 

Carrer de la Viuda Vives 0 28 0 0 0 0 0 0 

Carrer de Sant Joan Bosco 0 3 0 13 0 0 4 0 

Carrer 0 0 0 2 0 0 0 0 

Carrer de Baldiri 0 9 1 6 0 0 3 0 

Carrer de Mossèn Pere 0 5 14 0 1 0 0 0 

Carrer de Mossèn Pere 

Tarrés 
4 0 12 3 0 1 1 0 

Carrer de Pintor Fortuny 0 16 1 0 0 0 2 0 

Carrer de Cerdenya 0 16 3 1 0 0 0 0 

Carrer Mallorca 0 12 3 3 0 0 0 0 

Carrer del Molí Vell 0 10 3 0 0 0 0 0 

Carrer del Tres d’Abril 0 0 12 7 0 0 1 0 

TOTAL  4 99 49 35 1 1 11 0 

Taula 17: Recompte dels edificis de la conca de Mossèn Pere Tarrés 

A partir d’aquest recompte, i considerant les dades de prognosi de població, mitjanes d’ocupació per als 

establiments públics, dotacions considerades, s’obté el següent volum diari: 

Ús
Habitants 

equivalents 
Dotació  

(l/hab.dia) 
Volum diari 

(m3)
Domèstic (prognosi) 1.617 160 258,7 

Comerços 224 110 24,6 

Clients Hotel 0 190 0,0 

Empleats Hotel 0 40 0,0 

Clients Restaurants 1650 10 16,5 

Places Restaurants 220 75 16,5 

Llits Hospital 138 550 75,9 

Empleats Hospital 483 40 19,3 

Places Institut 550 95 52,3 

TOTAL   463,8 

Taula 18: Càlcul del volum diari  

Calculant el cabal mig i aplicant els factors horari i de dilució, s’obté el cabal de disseny com: 

Qmh = 463,83 / 24 = 19,3 m3/h

FP= 2,4 

FD= 3,0 

Qd = Qmh x FP x FD = 137,9 m3/h = 38,3 l/s

10.5.4.3 Col·lector de Bonaventura Calopa 

Nom B+1 B+2 B+3 B+4 Hospital Institut Restaurant Hotel 

Carrer de Bonaventura 

Calopa 
0 0 0 1 0 0 0 0 

Carrer de Sant Pere 46 33 0 0 0 0 0 1 

Carrer de Mossèn Pere 

Tarrés 
8 4 0 0 0 0 0 0 

Carrer de Llevant 2 29 0 1 0 0 0 0 

Carrer del Pont 2 27 0 0 0 0 0 0 

Carrer de l’Hospital 9 4 0 0 0 0 0 0 

Avinguda de Maria Girona 12 7 0 0 0 0 0 0 

Carretera Fonda 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL EDIFICIS 79 104 0 2 0 0 0 1 

Taula 19: Recompte dels edificis de la conca de Bonaventura Calopa 

A partir d’aquest recompte, i considerant les dades de prognosi de població, mitjanes d’ocupació per als 

establiments públics, dotacions considerades, s’obté el següent volum diari: 

Ús
Habitants 

equivalents 
Dotació  

(l/hab.dia) 
Volum diari 

(m3)
Domèstic (prognosi) 1.033 160 165,3 

Comerços 222 110 24,4 

Clients Hotel 96 190 18,2 

Empleats Hotel 28 40 1,1 

Clients Restaurants 0 10 0,0 

Places Restaurants 0 75 0,0 

Llits Hospital 0 550 0,0 

Empleats Hospital 0 40 0,0 

Places Institut 0 95 0,0 

TOTAL   209,1 

Taula 20: Càlcul del volum diari  

Calculant el cabal mig i aplicant els factors horari i de dilució, s’obté el cabal de disseny com: 

Qmh = 209,06 / 24 = 8,7 m3/h

FP= 2,6 

FD= 3,0 
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Qd = Qmh x FP x FD = 69,2 m3/h = 19,2 l/s 

10.6.- COMPROVACIÓ DEL CRITERI D’AUTONETEJA 

El cabal a tenir en compte pel criteri d’autoneteja és el cabal de punt diari que passa en el tram en 

període sec, és a dir el cabal màxim sense tenir en compte el factor de dilució. 

Així doncs, els cabals màxims considerats en el criteri d’autoneteja es presenten en la taula següent: 

Col·lectors Qmàx. diari

Col·lector 

Bonaventura Calopa 
6,4 l/s 

Col·lector Mossèn 

Pere Tarrés 
12,8 l/s 

Col·lector de sortida 37,8 l/s 

Les pendents dels diferents trams del col·lector de Mossèn Pere Tarrés són: de 0,2 %, 0,5 % i 0,8 %; les 

pendents del col·lector de Bonaventura Calopa i del col·lector de sortida són 1,0 % i 0,1 % 

respectivament. 

Amb la fórmula de Manning-Strickler es calcula la velocitat V corresponent als cabals, per cada 

col·lector:

Col·lector Pendent V (m/s) 

0,2 % 0,55 

0,5 % 0,74 
Col·lector de 

Mossèn Pere 

Tarrés  0,8 % 0,88

Col·lector de 

Bonaventura 

Calopa 

1,0 % 0,77 

Col·lector de 

sortida
0,1 % 0,60 

Segons el criteri d’autoneteja, la velocitat de l’aigua en el tram ha de tenir un màxim diari superior a 0,50 

m/s. Així doncs, aquest criteri es comprovat en els col·lectors projectats. 
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11.- CONCLUSIÓ 

Els càlculs hidràulics d’aigües pluvials s’han realitzat mitjançant una modelització matemàtica amb el 

programa MIKE URBAN del Danish Hydraulic Institute. 

A partir de les simulacions de la diagnosi, s’ha deduït que la xarxa actual no presenta la capacitat 

suficient per a pluja de període de retorn de 10 anys (T10) o que la xarxa entra en càrrega amb un calat 

del riu de període de retorn de 3 anys (TR3).

Per a pal·liar aquests problemes, s’ha projectat un dipòsit de retenció d’aigües pluvials amb un nou 

col·lector de desguàs al riu. Desprès s’ha comprovat la xarxa dimensionada a través de les simulacions 

del model. 

El dipòsit projectat és capaç d’emmagatzemar: 

- d’una banda, un volum d’aigua corresponent a la pluja sintètica T0,25 i posteriorment buidar-se 

totalment per gravetat; 

- d’altra banda, un volum d’aigua corresponent a la pluja sintètica T10 i buidar-se en part per 

gravetat (cap al nivell de la solera del cos superficial) i en part per bombament. 

Els col·lectors d’entrada i de desguàs poden transportar tan aigües pluvials com aigües residuals. S’han 

dimensionat amb la finalitat de ser visitables. S’han projectat amb una secció formada per un calaix com 

a part superior i una mitjacanya com a part inferior. La mitjacanya es suficient per transportar les aigües 

residuals, i comprovar el criteri d’autoneteja, és a dir, que una vegada al dia, la velocitat es suficient per 

a impedir el dipòsit de la sedimentació. 
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1.- INTRODUCCIÓ

Per a la definició geomètrica de les conduccions objecte del present projecte, s’han realitzat els 

corresponents estudis de traçat 

2.- CONDICIONANTS DE TRAÇAT 

El traçat de les conduccions, tant en planta com en alçat, ve condicionat per un seguit de 

factors, que bàsicament es resumeixen en: 

- Xarxa de sanejament existent. Els punts d’inici i final dels traçats estan condicionats per 

la xarxa existent, així com les seves cotes. Degut a que el clavegueram és unitari, en 

tot moment s’ha de mantenir operativa la sortida per a les aigües residuals 

- Serveis existents: El traçat en planta i alçat ha de ser compatible amb la ubicació de les 

xarxes de serveis existents.  

- Infraestructures i planejament: Així mateix, es tracta de minimitzar en la mesura del 

possible la interferència amb infraestructures viaries, ferroviàries. S’han adoptat 

solucions de traçat tenint en compte la futura implantació d’una carretera, així com les 

línies de planejament urbanístic de la zona de La Parellada. 

Així doncs, s’ha d’arribar a un compromís entre el correcte funcionament de la xarxa projectada 

i la inversió a realitzar. 

3.- SUPORT TÈCNIC 

Per a la definició dels elements de traçat (alineacions i rasants) dels diferents col·lectors s’ha fet 

servir l’aplicació informàtica ISPOL v.8.29, de la firma ISTRAM. 

A continuació s’adjunten els corresponents llistats de definició analítica en planta i alçat de: 

- Col·lector General. 

- Reposició Sèquia Superior 
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Istram 8.29

  PROYECTO : Col·lectors Sant Boi

  EJE      : Col·lector principal 

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

         -0.100000        0.000        0.000      803.140    4.597      803.140    4.597      803.140    4.597   0.000-999999899.900

       Vertical           0.000        0.000      803.140    4.896      803.140    4.896      803.140    4.896   0.000 999999899.900

         -0.100000        0.000        0.000      868.000    4.831      868.000    4.831      868.000    4.831   0.000-999999899.900

       Vertical           0.000        0.000      868.000    4.312      868.000    4.312      868.000    4.312   0.000 999999899.500

         -0.500000        0.000        0.000      950.000    3.902      950.000    3.902      950.000    3.902   0.000-999999899.500

       Vertical           0.000        0.000      950.000    3.650      950.000    3.650      950.000    3.650   0.000 999999899.500

         -0.500000                                                                            990.000    3.450 

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

          P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE

      ------------       ------------ ------------ ------------

             0.000       Pendiente        5.400      -0.1000 %

            20.000       Pendiente        5.380      -0.1000 %

            40.000       Pendiente        5.360      -0.1000 %

            60.000       Pendiente        5.340      -0.1000 %

            80.000       Pendiente        5.320      -0.1000 %

           100.000       Pendiente        5.300      -0.1000 %

           120.000       Pendiente        5.280      -0.1000 %

           140.000       Pendiente        5.260      -0.1000 %

           160.000       Pendiente        5.240      -0.1000 %

           180.000       Pendiente        5.220      -0.1000 %

           200.000       Pendiente        5.200      -0.1000 %

           220.000       Pendiente        5.180      -0.1000 %

           240.000       Pendiente        5.160      -0.1000 %

           260.000       Pendiente        5.140      -0.1000 %

           280.000       Pendiente        5.120      -0.1000 %

           300.000       Pendiente        5.100      -0.1000 %

           320.000       Pendiente        5.080      -0.1000 %

           340.000       Pendiente        5.060      -0.1000 %

           360.000       Pendiente        5.040      -0.1000 %

           380.000       Pendiente        5.020      -0.1000 %
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           400.000       Pendiente        5.000      -0.1000 %

           420.000       Pendiente        4.980      -0.1000 %

           440.000       Pendiente        4.960      -0.1000 %

           460.000       Pendiente        4.940      -0.1000 %

           480.000       Pendiente        4.920      -0.1000 %

           500.000       Pendiente        4.900      -0.1000 %

           520.000       Pendiente        4.880      -0.1000 %

           540.000       Pendiente        4.860      -0.1000 %

           560.000       Pendiente        4.840      -0.1000 %

           580.000       Pendiente        4.820      -0.1000 %

           600.000       Pendiente        4.800      -0.1000 %

          P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE

      ------------       ------------ ------------ ------------

           620.000       Pendiente        4.780      -0.1000 %

           640.000       Pendiente        4.760      -0.1000 %

           660.000       Pendiente        4.740      -0.1000 %

           680.000       Pendiente        4.720      -0.1000 %

           700.000       Pendiente        4.700      -0.1000 %

           720.000       Pendiente        4.680      -0.1000 %

           740.000       Pendiente        4.660      -0.1000 % 

           760.000       Pendiente        4.640      -0.1000 %

           780.000       Pendiente        4.620      -0.1000 %

           800.000       Pendiente        4.600      -0.1000 %

           803.140       tg. entrada      4.597      -0.1000 %

           803.140       tg. salida       4.597      Vertical

           803.140       tg. entrada      4.896      Vertical

           803.140       tg. salida       4.896      -0.1000 %

           820.000       Pendiente        4.879      -0.1000 %

           840.000       Pendiente        4.859      -0.1000 %

           860.000       Pendiente        4.839      -0.1000 %

           868.000       tg. entrada      4.831      -0.1000 %

           868.000       tg. salida       4.831      Vertical

           868.000       tg. entrada      4.312      Vertical

           868.000       tg. salida       4.312      -0.5000 %

           880.000       Pendiente        4.252      -0.5000 %

           900.000       Pendiente        4.152      -0.5000 %

           920.000       Pendiente        4.052      -0.5000 %

           940.000       Pendiente        3.952      -0.5000 %

           950.000       tg. entrada      3.902      -0.5000 %

           950.000       tg. salida       3.902      Vertical

           950.000       tg. entrada      3.650      Vertical

           950.000       tg. salida       3.650      -0.5000 %

           960.000       Pendiente        3.600      -0.5000 %

           980.000       Pendiente        3.500      -0.5000 %

           990.000       Pendiente        3.450      -0.5000 % 
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  Istram 8.29

  PROYECTO : Col·lectors Sant Boi

  EJE      : Sèquia superior 

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

         ( % )        ( m )        ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota    ( m )   ( % )

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000   10.320 

         -0.072430                                                                            193.290   10.180 

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

         P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE

      ------------       ------------ ------------ ------------

             0.000       Pendiente       10.320      -0.0724 %

            20.000       Pendiente       10.306      -0.0724 %

            40.000       Pendiente       10.291      -0.0724 %

            60.000       Pendiente       10.277      -0.0724 %

            80.000       Pendiente       10.262      -0.0724 %

           100.000       Pendiente       10.248      -0.0724 %

           120.000       Pendiente       10.233      -0.0724 %

           140.000       Pendiente       10.219      -0.0724 %

           160.000       Pendiente       10.204      -0.0724 %

           180.000       Pendiente       10.190      -0.0724 %

           193.290       Pendiente       10.180      -0.0724 %
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Istram 8.29

  PROYECTO : Col·lectors Sant Boi

  EJE      : Col·lector principal 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

  DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA   290.400        0.000   420561.239  4577489.126                                84.6928    0.9712320    0.2381351 

    2 CIRC.    13.242      290.400   420843.284  4577558.280                                84.6928   420836.140  4577587.417 

    3 RECTA   355.119      303.642   420855.048  4577564.125                                56.5913    0.7764007    0.6302396 

    4 CIRC.    15.978      658.761   421130.762  4577787.935                                56.5913   421149.669  4577764.643 

    5 RECTA   128.401      674.739   421145.208  4577794.310                                90.4972    0.9888799    0.1487166 

    6 RECTA   186.860      803.140   421272.181  4577813.405                                22.6912    0.3489332    0.9371476 

                           990.000   421337.383  4577988.520                                22.6912 

                   DATOS DE ENTRADA 

Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

       1       0.0000          1   Col·lector Principal 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ---

--

FIJA-2P+R    420561.239000 4577489.126000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0

0

             420843.283006 4577558.279999 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    -30.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0

8

FIJA-2P+R    420855.046007 4577564.124001      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0

0

             421130.763048 4577787.935998 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     30.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0

8

FIJA-2P+R    421145.290025 4577794.321984      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0

0

             421272.181017 4577813.404992 

FIJA-P+AZ    421272.181017 4577813.404992      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000  186.860000    0.000000   22.691200    0

5
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  Istram 8.29

  PROYECTO : Col·lectors Sant Boi

  EJE      : Sèquia superior 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    53.723        0.000   420437.371  4577473.719                                22.3606    0.3440616    0.9389471 

    2 RECTA    56.673       53.723   420455.855  4577524.162                               127.1481    0.9104438   -0.4136328 

    3 RECTA    82.898      110.396   420507.453  4577500.720                               108.8531    0.9903462   -0.1386157 

                           193.295   420589.551  4577489.229                               108.8531 

                   DATOS DE ENTRADA 

---------------------------------------------------------------

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

       3        0.0000          2  sèquia superior 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq 

Clave

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ---

--

FIJA-2P+R    420437.371000 4577473.719000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0

0

             420455.854999 4577524.162001 

FIJA-2P+R    420455.854999 4577524.162001      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0

0

             420507.453001 4577500.719999 

FIJA-2P+R    420507.453001 4577500.719999      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0

0

             420589.550993 4577489.228999 
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1.- INTRODUCCIÓ

Amb la redacció del present annex es pretén descriure els sistemes i procediments constructius 

per a l’execució de les diferents obres elementals incloses al projecte.  

2.- CONDUCCIONS 

Els col·lectors són prefabricats com a norma general, a excepció dels trams amb corba, que 

s’hauran d’executar “in situ”. 

Es necessari preveure en cada zona un sistema d’execució que permeti excavar 

adequadament i assolir la cota en la que s’haurà de construir, en cada caso, el col·lector, així 

com l’execució d’un reblert adequat, sense distorsions sobre les conduccions. Per a establir 

aquestes seccions tipus s’han tingut en compte tota una sèrie de criteris, com ara són 

funcionals, geomecànics, geomètrics, sistemes constructius viables, etc... 

En base a aquests criteris i condicionants i considerant la secció mínima necessària de cada 

tram de conducció, així com la cota de la seva solera i profunditat, s’han definit varis tipus de 

seccions, que s’han anant utilitzant al llarg de la traça projectada, segons apareix indicat en els 

diferents plànols del Projecte. 

Des del punt de vista constructiu, es poden definir les següents tècniques d’execucions:  

 Instal·lació de canonada mitjançant l’execució en rasa a l’abric de sosteniments laterals 

(apuntalament o entibació). 

 Instal·lació de canonada mitjançant l’execució en rasa sense entibació o atalussada. 

 Instal·lació de canonada mitjançant l’execució de hinca (empenta horitzontal). 

2.1.- RASES ENTIBADES 

S’ha escollit aquesta solució en el cas de la col·locació de conduccions en zones urbanes, on 

no es convenient l’obertura excessiva de les rases. Amb aquesta mesura es minimitza la 

possible afecció a serveis existents, així com la reposició i demolició de paviments, mobilització 

de grans volums de terres, etc... 

Els següents trams del col·lector general s’han traçat amb aquesta solució: 

- Del pk 0+000 al 0+035 (rasa Tipus 91)

                                                     

1 Les rases numerades es troben degudament definides als plànols corresponents. 
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- Del pk 0+290 al 0+529 (rasa Tipus 1) 

- Del pk 0+529 al 0+720 (rasa Tipus 4, entibada + atalussada) 

- Del pk 0+920 al 0+927 (rasa Tipus 7, entibada + atalussada) 

2.2.- RASES ATALUSSADES 

Com a norma general i sempre i quan existeixi disponibilitat d’espai i absència d’afectació de 

serveis, s’aconsella l’execució d’aquest tipus de rasa.  

En la pràctica només s’ha pogut plantejar en els següents trams: 

 Col·lector general: 

- Del pk 0+035 al 0+053 (rasa Tipus 10) 

- Del pk 0+053 al 0+156 (rasa Tipus 3) 

- Del pk 0+156 al 0+290 (rasa Tipus 2) 

- Del pk 0+720 al 0+803,14 (rasa Tipus 2) 

- Del pk 0+803,14 al 0+868 (rasa Tipus 5) 

- Del pk 0+927 al 0+950 (rasa Tipus 8) 

Tal i com recull l’estudi geotècnic, en funció del tipus de terreny i les profunditats a assolir, es 

recomanen els següents angles d’excavació provisionals: 

- En terreny natural, el talús provisional d’obra estable i recomanat fins a una 

fondària màxima de 6 m és el 1H:1V. 

- En zones de reblerts i runes (parcel·la de l’ADIF), es recomana un 2H:1V. 

- En el cas de terrenys naturals on la fondària sigui major de 6 m, la 

inclinació recomanada es la 3H:2V . Aquest és el cas del creuament per 

sota de la C-245. Degut a la gran rasa atalussada que resultaria, s’ha optat 

per creuar la carretera amb la solució d’entibació.  

3.- CLAVAMENT SOTA LA MOTA DEL RIU LLOBREGAT 

Per al pas del col·lector sota la mota del riu Llobregat es planteja una solució basada en el 

clavament de dos tubs de diàmetre nominal 1500 mm una longitud de 42 m. 

La tècnica del clavament de canonades consisteix en una empenta horitzontal de las 

conduccions a instal·lar mitjançant gats hidràulics, amb l’ajut simultani d’una corona de tall 

giratòria, col·locada al front de l’excavació. 

Per a la instal·lació de les canonades és necessària la construcció prèvia de pous d’empenta o 

atac i recepció, de formes i dimensions especificades als plànols adjunts al documento núm. 2 

del present projecte. 
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Els tubs a col·locar són descendits al pou d’atac mitjançant una grua, situant-los en posició per 

a procedir al seu clavament.  

Els gats hidràulics encarregats d’empentar les canonades es recolzen per això en un dels murs 

del pou d’atac, que funciona a mode de mur de reacció. 

El material excavat del front s’evacua mitjançant transport hidràulic, de manera que una bomba 

injecta l’aigua, que actua com a vehicle de transport del material excavat. El detritus format se 

evacua mitjançant bombes fins a un separador de llots, on es separa el material excavat de 

l’aigua per a la seva posterior reutilització en el circuit. 

Totes les ordres de guiat i empenta es gestionen des d’una sala de control computeritzada, 

situada en superfície i instal·lada en un container fàcilment transportable. El guiat dels equips 

es realitza mitjançant diferents tècniques, si bé el sistema més utilitzat és el que se basa en un 

emissor de làser emplaçat en el pou d’atac i una targeta lectora instal·lada en el capsal 

perforador. 
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1.- INTRODUCCIÓ

Mitjançant aquest annex es proposa una seqüència constructiva viable per al desenvolupament 

de les obres contingudes en el present projecte. Així mateix, es plantegen uns equips de 

treballs als que s’assignen uns rendiments mitjans per a l’obtenció d’un termini d’execució 

raonable de l’obra, tenint en compte un cert grau de flexibilitat. 

D’acord amb aquesta programació, s’obté un termini d’execució de cinc mesos i mig (5,5 

mesos). Aquest termini servirà de base per a la licitació de l’obra. 

2.- QÜESTIONS GENERALS I CONDICIONANTS 

Donades les característiques de la solució projectada, es pot subdividir el projecte per la seva 

programació constructiva en una sèrie de trams i d’unitats d’execució d’obra. 

De la definició del temps necessari per l’execució de cadascuna d’aquestes unitats d’obra i de 

la interdependència temporal entre elles, s’obté una la durada de l’execució de cada sub-obra. 

3.- PLA D’OBRA 

A continuació s’adjunta un diagrama de barres on es concreta la planificació prevista. 

D’acord amb aquest diagrama, i tal i com s’ha esmentat abans, el termini d’execució de les 

obres serà de cinc  mesos i mig (5,5 mesos), comptats a partir de l’acta de replanteig. 



Id Nombre de tarea

1 OBRA
2 TASQUES PRÈVIES
3 Actes prèvies

4 Acta Replanteig

5 Implantació maquinària i casetes d'obra

6 Cales localització serveis

7 Desviament serveis

8 Desviament aigües residulas

9 COL·LECTOR GENERAL SORTIDA I OBRES ASSOCIADES
10 Esbrossada terreny

11 Replanteig

12 Excavació de terreny

13 Solera

14 Hinca

15 Hastials

16 Clapetes

17 Col·locació escollera

18 Col·locació canonada d'acer corrugat

19 Col·locació calaixos de formigó

20 Acabats i reposicions

21 SEGURETAT i SALUT

01

mes -2 mes -1 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7
año 1
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División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite
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1.- OBJECTE D’AQUEST ESTUDI 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut té per objecte establir, durant l’execució de les obres objecte 

d’aquest projecte, les previsions respecte a prevenció de riscs d’accidents i malalties 

professionals, en compliment del R.D. 1627/1.997, 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 31/1.995 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 R.D. 1627/1.997. 

3.- DADES GENERALS DE L’OBRA. 

3.1.- DESCRIPCIÓ DE L’OBRA. 

Les obres incloses en el present projecte són les corresponents a l’execució del col·lector 

general de sortida del dipòsit de la conca Est de la part alta de Salinas a Sant Boi de Llobregat.  

3.2.- PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA. 

El pressupost d’execució per contracta de l’obra ascendeix a la quantitat que s’especifica al 

document núm. 4 del present projecte. 

3.3.- TERMINI D’EXECUCIÓ. 

El termini d’execució de l’obra es de 5,5 mesos, com està indicat en la memòria del projecte. 

3.4.- MÀ D’OBRA QUE CAL EMPRAR. 

Es preveu un nombre de treballadors adequat a les dimensions de l’obra, estimat en 10 

persones. 

3.5.- PRESSUPOST DEL ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 

El pressupost d’execució material del Pla de Seguretat i Salut ascendeix a la quantitat indicada 

en el pressupost del següent estudi. 
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3.6.- UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPONEN L’OBRA. 

- Replanteig i instal·lacions auxiliars. 

- Moviments de terra. 

- Excavació en rases. 

- Excavació en pous. 

- Col·locació de tubs. 

- Col·locació de prefabricats. 

- Enderrocaments. 

- Estructures: 

o de formigó 

o mixtes. 

- Acabats. 

3.7.- MAQUINÀRIA I EQUIPS AUXILIARS PREVISTOS. 

3.7.1.- Maquinària. 

Es preveu la utilització de la maquinària següent: 

- pala carregadora 

- retroexcavadora 

- retroexcavadora mixta 

- traginadora de trabuc (dúmper) 

- camió de transport 

- camió grua 

- camió 

- formigonera 

- vibradors elèctrics 

- vibradors pneumàtics 

- compressor 

- martells pneumàtics 

- serra de trepar per a fusta 
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- equip de soldadura elèctrica 

- equip d’oxitallada 

- maquinet elevador 

- formigonera elèctrica 

- bomba de formigó 

- pistola de fixar claus 

- maquina de fregar elèctrica. 

3.7.2.-  Equips auxiliars. 

Es preveu la utilització dels equips auxiliars següents: 

- escales de mà 

- cables, cadenes, eslingues i aparells d’hissat 

- cubilots 

- forqueta portapaletes 

- cindris 

- puntals 

- torretes d’encofrat 

- cova de soldador. 

4.- ANÀLISI DE RISCS PROFESSIONALS. 

4.1.1.- 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. 
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* En moviment de terres: 

- Atropellaments causats per maquinària i vehicles. 

- Caigudes a igual o a diferent nivell. 

- Caigudes de materials i objectes. 

- Cops i projeccions. 

- Esllavissament de les terres. 

- Pols. 

- Soroll. 

* En excavació en rases: 

- Caigudes a igual o a diferent nivell. 

- Caigudes de materials i objectes. 

- Cops i projeccions. 

- Caiguda de materials damunt de l’operari. 

- Atropellament causat per maquinària i vehicles. 

- Sobreesforç. 

- Pols. 

- Soroll. 

* En excavació en pous: 

- Caigudes a igual o a diferent nivell. 

- Caigudes de materials i objectes. 

- Cops i projeccions. 

- Caiguda de materials damunt de l’operari. 

- Atropellament causat per maquinària i vehicles. 

- Sobreesforç. 

- Pols. 

- Soroll. 

* En col·locació de tubs: 

- Caiguda d’objectes o materials. 
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- Caiguda de materials durant les operacions de col·locació. 

- Caiguda de persones a la rasa. 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Talls en emprar les taules de serra circular. 

- Trepitjades d’objectes punxants. 

- 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. 

- Sobreesforç. 

- Pols. 

- Soroll. 

* En col·locació de prefabricats: 

- Caigudes del personal al buit. 

- Caigudes a igual o a diferent nivell. 

- Trepitjades d’objectes punxants. 

- Caigudes de materials o objectes. 

- Cops i projeccions. 

- Talls causats per l’ús d’objectes i eines manuals. 

- Dermatitis causada pel contacte amb el ciment. 

- Talls causats per la utilització de màquines-eina. 

- Sobreesforços. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Esquitxos als ulls. 



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca est de la part Alta de Salinas 

 (T.M. Sant Boi de Llobregat) 

Annex 11: Estudi de Seguretat i Salut 

9

- Electrocució a causa de anul·lació de presa de terra o interruptors diferencials de la 

maquinària elèctrica. 

- Pols. 

- Soroll. 

* En enderrocaments: 

- Caigudes a igual o a diferent nivell. 

- Caigudes de materials i objectes. 

- Cops i projeccions. 

- Caiguda de materials damunt de l’operari. 

- Atropellament causat per maquinària i vehicles. 

- Sobreesforços. 

- 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 punxants. 

- 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. 



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca est de la part Alta de Salinas 

 (T.M. Sant Boi de Llobregat) 

Annex 11: Estudi de Seguretat i Salut 

10

- 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 torcements en caminar sobre les armadures. 

- Sobreesforços. 

- Pols. 

- Soroll. 

* En acabats: 

- Caigudes a igual o a diferent nivell. 

- Talls o cops causats per l’ús d’eines manuals. 

- Sobreesforços. 

- Contactes elèctrics directes i indirectes. 

- Talls als peus. 

- Cossos estranys als ulls. 

- Dermatitis causada per contacte amb el ciment. 

- Dermatitis causada per contacte amb l’escaiola. 

- Intoxicació causada per diluents, coles, etc. 

- Talls amb arestes i vores tallants. 

- Trepitjades d’objectes punxants. 

- Incendi. 

- Talls a les mans, braços i peus durant el transport i ubicació manual del vidre. 

- Els derivats de la ruptura fortuïta de planxes de vidre. 

- Talls causats per la manipulació de carrils o guies. 

- Cops durant la manipulació de regles i planxes o plaques d’escaiola. 

- Contactes amb substàncies corrosives. 

- Els derivats de la ruptura de les mànegues dels compressors. 

- Pols. 
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- Soroll. 

4.1.2.- Anàlisi de riscs originats per instal·lacions alienes a l’obra. 

S’informarà a l’obra de les canalitzacions de gas, electricitat i telèfon que es veuran afectades, 

per poder contactar amb les diferents companyies, al objecte de preveure els desviaments 

necessaris. 

4.1.3.- 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. 

4.1.4.- Anàlisi de riscs causats per maquinària i equips auxiliars previstos. 

4.1.4.1 Maquinària. 

* En pala carregadora: 

- Caigudes a diferent nivell, en pujar o baixar de la cabina. 

- Atropellament de persones. 

- Cops amb la pala. 

- Bolc de la màquina. 

- Caiguda de materials. 

- Xoc amb d’altres vehicles. 

* En retroexcavadora: 

- Caigudes a diferent nivell, en pujar o baixar de la cabina. 

- Atropellament de persones. 

- Cops amb la pala. 

- Bolc de la màquina. 

- Caiguda de materials. 

- Lesions causades per la ruptura de les mànegues pneumàtiques. 

- Projecció d’objectes o partícules. 
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- Xoc amb d’altres vehicles. 

* En retroexcavadora mixta 

- Caigudes a diferent nivell, en pujar o baixar de la cabina. 

- Atropellament de persones. 

- Cops amb la pala. 

- Bolc 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 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. 

- Bolc 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. 
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- Bolc del camió. 

- Xoc amb d’altres vehicles. 

- Caigudes d’elements hissats. 

* En camió formigonera: 

- Col·lisions i atropellaments. 

- Cops amb la canaleta d’abocada de formigó. 

- Bolc del vehicle. 

* En vibradors elèctrics: 

- Vibracions. 

- Contactes elèctrics. 

- Projecció de beurades. 

* En compressor: 

- Bolcs 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 serra de trepar per a fusta: 

- Talls als dits i a les mans. 

- Cops causats per rebuig o llançament de la peça que cal tallar contra l’operari. 

* En equip de soldadura elèctrica: 

- Derivats de les radiacions de l’arc voltaic. 

- Derivats per la inhalació de vapors tòxics despresos a la fusió. 
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- Ferides als ulls per cossos estranys. 

- Contactes elèctrics. 

* En equip d’oxitallada: 

- Explosió. 

- Projeccions. 

- Cremades. 

- Derivats per la inhalació de vapors tòxics despresos a la fusió. 

* En maquinet elevador: 

- Caiguda de l’operari o del maquinet al buit. 

- Cops amb el material elevat. 

- Caiguda de la càrrega suspesa. 

- Cargolat defectuós del cable de tracció al tambor. 

- Contacte elèctric. 

* 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. 

* En pistola de fixar claus: 

- Alt nivell sonor del tret. 

- Tret accidental a persones. 

- Derivats de la manipulació dels cartutxos impulsors. 

- Projecció de partícules i claus. 

-
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* En màquina de fregar elèctrica: 

- Caigudes des d’alçada (a forjats). 

- Atrapament, cops o talls als peus causats per les aspes. 

- Contactes amb l’energia elèctrica. 

4.1.4.2 Equips auxiliars. 

* 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 cindris: 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Caiguda del cindri. 

- Caiguda d’objectes. 

- Atrapaments. 
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* 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: 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Caiguda de la torreta. 

- Caiguda d’objectes. 

*Cova de soldador: 

- Caiguda de personal. 

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. 

5.1.1.- Protecció del cap. 

Caldrà que tot el personal, incloses les visites, empri cascs de seguretat no metàl·lics, classe 

EA-T.
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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. 

5.1.2.- Protecció de la cara. 

Aquesta protecció s’aconseguirà mitjançant pantalles, de les quals hi ha diferents tipus: 

A) pantalles abatibles amb arnès propi 

B) pantalles abatibles subjectes al casc 

C) pantalles amb protecció de cap incorporada. 

D) pantalles de mà. 

5.1.3.- 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. 

5.1.4.- 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: 

A) impacte de partícules o cossos sòlids 

B) acció de pols i fums 

C) projecció i esquitxos de líquids 

D) radiacions perilloses i enlluernaments. 

Els elements de protecció seran: 

A) ulleres de muntura universal amb oculars de protecció contra impacte i proteccions 

addicionals corresponents 

- Tanques de limitació i protecció; per a senyalització dels pous, etc. 

- Cinta d’abalisament per a una millor senyalització a llocs poc conflictius, 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. 
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- Regat de pistes, per a limitar l’aixecament de pols.

* Col·locació de tubs: 

Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre. 

- Cinta d’abalisament; per a una millor senyalització d’aplegaments i avisos a llocs poc 

conflictius.  

- Senyals de seguretat, d’acord amb el Reial Decret 1403/1986 de Senyalització de 

Seguretat a Centres i Locals de Treball. 

* Col·locació de prefabricats: 

Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre. 

- Cinta d’abalisament; per a una millor senyalització d’aplegaments i avisos a llocs poc 

conflictius.  

- Senyals de seguretat, d’acord amb el Reial Decret 1403/1986 de Senyalització de 

Seguretat a Centres i Locals de Treball. 

* Enderrocaments: 

Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre. 

- Xarxes o teles metàl·liques de protecció, per a despreniments localitzats. 

- Tanques de limitació i protecció; per a senyalització de caigudes de runes, etc. 

- Cinta d’abalisament per a una millor senyalització a llocs poc conflictius, passos de 

vianants, etc. 

- Senyals acústics i lluminosos d’avís a la maquinària. 

- Baranes, de 90 cm, compostes de passamans, llistó intermedi i entornpeu, per a 

passos elevats, plataformes de treball, etc. 

- 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 1403/1986 de Senyalització de 

Seguretat a Centres i Locals de Treball. 

- Marquesines o passadissos de seguretat; per a protegir passos de la caiguda de 

runes. 

- Regat de pistes, per a limitar l’aixecament de pols.
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* Estructura: 

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.  

- 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. 

- Cinta d’abalisament; per a una millor senyalització de baranes i avisos a llocs poc 

conflictius.  

- Escales; per a l’accés als encofrats, preferiblement acoblades a bastides tubulars. 

* Acabats: 

Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre. 

- Cinta d’abalisament; per a una millor senyalització de baranes, d’aplegaments i avisos 

a llocs poc conflictius.  

- Baranes; de 90 cm, compostes de passamà, llistó intermedi i entornpeu, per a la vora 

del forjat. 

- Senyals de seguretat, d’acord amb el Reial Decret 1403/1986 de Senyalització de 

Seguretat a Centres i Locals de Treball. 

- Cables de subjecció de cinturons de seguretat; per a treballs puntuals allà on no es 

pugui col·locar una altra protecció col·lectiva. 

- Il·luminació artificial; els llocs de treball on no hi hagi llum natural s’il·luminaran amb 

una intensitat mínima de 100 lux. 

5.2.- PREVENCIÓ CONTRA EL FOC. 

Se seguiran les següents mesures de seguretat: 

- Designar un equip especialment format per a l’ús dels mitjans d’extinció. 
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- Tallar el corrent des del quadre general, per tal d’evitar curt circuits 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. 

5.3.- PREVENCIÓ DE RISCS CAUSATS PER LA UTILITZACIÓ DE MAQUINÀRIA I 

EQUIPS.

5.3.1.- Maquinària. 

* En pala carregadora: 

- Es respectaran els senyals del codi de circulació. 

- És prohibit de baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat. 

- Es tindrà especial cura en 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.

- És terminantment prohibit de realitzar maniobres perilloses i de sobrepassar els 20 

km/hora. 

- És terminantment prohibit de transportar persones al vehicle. 

- El maquinista serà sempre una persona qualificada, i tindrà permís de conduir. 

* En retroexcavadora: 

- Es respectaran els senyals del codi de circulació. 

- És 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.
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- És terminantment prohibit de realitzar maniobres perilloses i de sobrepassar els 20 

km/hora. 

- És 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 retroexcavadora mixta: 

- Es respectaran els senyals del codi de circulació. 

- És 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.

- És terminantment prohibit de realitzar maniobres perilloses i de sobrepassar els 20 

km/hora. 

- És 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 traginadora de trabuc (dúmper): 

- Es respectaran els senyals del codi de circulació. 

- És 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.
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- És terminantment prohibit de realitzar maniobres perilloses i de sobrepassar els 20 

km/hora. 

- És 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 escaleta 

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.

- 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. 

- És prohibit de sobrepassar la Càrrega admesa pel fabricant de la grua, en funció de la 

longitud en servei del braç. 

- És 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. 
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* 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 bascula 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.

* Vibradors elèctrics: 

- 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 24V. 

- 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 posició 

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. 
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- 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 serra de trepar per a fusta: 

- Serà utilitzada per personal especialitzat i amb instrucció del seu ús., Que haurà d’estar 

autoritzat per a emprar-la. 

- El personal emprarà pantalles o ulleres per a protegir-se de possibles projeccions als 

ulls o a la cara. 

- El dispositiu de posada en marxa ha d’ésser situat a l’abast de l’operari, però de tal 

manera que resulti impossible posar-la en marxa accidentalment. 

- La fulla de la serra serà d’excel·lent qualitat, i es col·locarà ben ajustada i estreta 

perquè no es descentri ni es mogui durant el treball. 

- La fulla es protegirà per sota, lateralment amb dues mampares desmuntables. Al 

damunt de la taula, es protegirà la part posterior amb un ganivet divisor i la part anterior 

amb un cobertor regulable. 

* En equip de soldadura elèctrica: 

- 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 24V. 

- L’operari emprarà ulleres de protecció, mandil de cuir, maniguets i polaines. 

- El cable d’alimentació elèctrica tindrà el grau d’aïllament adient per a intempèrie i 

l’establiment de connexions a borns mitjançant clavilla. 

* En equip d’oxitallada: 

- S’emprarà sempre amb vàlvules antiretrocés. 

- L’operari emprarà ulleres de protecció, mandil de cuir, maniguets i polaines. 

- Les vàlvules de les ampolles estaran protegides per la caperutxa corresponent. 

- No es barrejaran ampolles de gasos diferents. 

- Es controlarà l’estat de les mànegues, per tal de prevenir fuites de gasos. 
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* 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 24V. 

- La neteja de les paletes de mescla es realitzarà amb la màquina parada.  

* 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.

* En pistola de fixar claus: 

- El personal serà especialista. 

- S’empraran, a més de l’equip bàsic, protectors auditius i ulleres antiimpactes. 

* En màquina de fregar elèctrica: 

- L’allisada s’efectuarà durant la fase d’estructura abans de la retirada de les xarxes de 

protecció, per tal de prevenir els riscs de caiguda des d’alçada. 

- L’allisada s’efectuarà durant la fase de recrescudes, per la qual cosa s’estableix com a 

condició expressa que es mantinguin en posició les baranes de protecció de forats, 

vores de forjats, etc., per tal d’evitar el risc de caigudes des d’alçada. 

- Les màquines de fregar elèctriques que cal emprar en aquesta obra estaran dotades de 

doble aïllament, per tal d’evitar el risc elèctric. 

- Les màquines de fregar elèctriques que cal emprar en aquesta obra estaran 

connectades a la xarxa de terres mitjançant fil de presa de terra, connectat a la 

carcassa dels motors, en combinació amb els disjuntors diferencials del quadre elèctric 

general (o de distribució). 

- Les màquines de fregar que cal emprar en aquesta obra estaran dotades dels elements 

de protecció següents: 

- arc o carcassa de protecció de les aspes antixoc i antiatrapaments dels peus 

- llança de govern dotada de mànec aïllant de l’energia elèctrica 
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- interruptor elèctric de fàcil accionament, situat al costat del mànec. 

5.3.2.- Equips auxiliars. 

* 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. 

- 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 
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- 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 cindris: 

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. 

- El recolzament dels cindris 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. 

* 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. 

- És prohibit, desprès de desencofrar, d’amuntegar irregularment els puntals. 

- 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. 
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- 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. 

- És prohibit de pujar-hi o realitzar-hi treballs sense haver col·locat els frens antitrànsit de 

les rodes. 

* En cova de soldador: 

- Les coves  que cal utilitzar en aquesta obra no seran de fabricació d’obra, sinó que es 

muntaran en un taller de serralleria, complint les característiques següents: 

- Es construiran amb ferro dolç o en tub de secció quadrada i xapa de ferro dolç 

- El paviment serà de xapa de ferro antilliscant 

- Les dimensions mínimes del prisma de muntatge mesurades a l’interior seran 500 x 

500 x 1.000 mm. 

- Els elements de penjar no permetran balancejos.  

- Els penjaments s’efectuaran per enganxada doble, de tal manera que quedi 

assegurada l’estabilitat de la cova de soldador en cas que en falli algun. 

- Les soldadures d’unió dels elements que formen la cova de soldador seran de cordó 

electrosoldat. 

- Estaran proveïdes d’una barana perimetral de 100 cm d’alçada formada per barra 

passamà, barra intermèdia i entornpeu de 15 cm en xapa metàl·lica. 

- Les guindoles s’hissaran als talls mitjançant corrioles o cabrestants, mai no es farà 

directament a mà per tal de prevenir els sobresforços. 

- L’interior de les guindoles estarà sempre lliure d’objectes i retalls que puguin dificultar 

l’estada del treballador. 
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- És prohibit d’accedir a les guindoles enfilant-se als pilars, perquè són insegurs. 

- L’accés directe a les guindoles s’efectuarà mitjançant escales de mà proveïdes 

d’ungles o de ganxos d’ancoratge i penjament per la part superior, travades, en el seu 

cas, a l’element vertical del qual són properes o pendents.  

6.- PREVENCIÓ DE RISCS A TERCERS. 

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. 

7.- ORGANITZACIÓ DE L’OBRA. 

7.1.- ÒRGANS DE SEGURETAT A L’OBRA. 

7.1.1.- 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. 

7.1.2.- Comitè de Seguretat i Salut. 

En general, es constituirà 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. 
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7.1.3.- 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 per el cap d’obra, el vigilant de seguretat i un representant de 

cada subcontracta. 

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.- MEDICINA I PRIMERS AUXILIS. 

7.3.1.- Farmacioles. 

Es disposarà d’una farmaciola 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.  

7.3.2.- 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. 

- S’elaborarà, el més aviat possible, un Informe Tècnic de l’accident. 

7.3.3.- Reconeixement mèdic. 
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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. 

7.4.- 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. 

7.5.- 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 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. 
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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.  

7.6.- SEGUIMENT I CONTROL. 

7.6.1.- Seguiment. 

Hi haurà reunions periòdiques del comitè de Coordinació de Subcontractistes, en les quals es 

tindran en compte els punts següents: 

1. Instal·lacions mèdiques. 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà el material consumit. 

2. 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. 

El lliurament de les peces de protecció personal es controlarà mitjançant unes fitxes personals 

de lliurament de material, controlant alhora les reposicions efectuades. 

3. 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.

4. Instal·lacions del personal. 

Per a la neteja i conservació d’aquests locals, es disposarà d’un treballador amb la dedicació 

necessària. 

5. 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. 
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7.6.2.- 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. 

7.7.- 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. 

- 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. 
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- 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 

magnetotérmics. 

- 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. 

- 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). 
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* 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 24V. 

- 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 generals de seguretat als enderrocaments. 

Tenint en compte les característiques especifiques i circumstancials de l’edifici, es podria 

considerar l’ordre següent: 

a) Anul·lació de les instal·lacions existents. 

b) Estintolaments i apuntalaments necessaris. 
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c) Instal·lació de bastides, plataformes, tremuges o canaletes i tots els mitjans auxiliars 

previstos per a l’enderrocament. 

d) Desmunt a nivell de cada planta. 

* Envans interiors. 

* Elements estructurals. 

e) Retirada, per tal d’aprofitar-los, de tots els materials que s’hagin previst, sempre i quan no 

provoqui riscs. 

* Normes generals: 

- Desinfectar i desinsectar si fos necessari. 

- Quan s’emprin més de deu treballadors, s’adscriurà un Cap d’equip per a la vigilància 

per cada dotze treballadors. 

- Sobre una mateixa zona no es poden executar treballs a diferents nivells, perquè una 

caiguda de materials podria incidir sobre els treballadors situats a nivells inferiors. 

- Quan l’alçada de treball sobre el nivell inferior superi els dos metres, s’emprarà el 

cinturó de seguretat o es recorrerà a una protecció col·lectiva (xarxes, baranes, malla 

electrosoldada, etc.). 

- Les obertures realitzades als forjats per evacuar runes s’iniciaran al darrer pis. 

- Totes les escales i passarel·les de l’edifici que calgui emprar per al trànsit dels 

treballadors es mantindran i estaran netes d’obstacles fins al moment d’ésser 

enderrocades. 

- El tram d’escala entre pisos s’enderrocarà abans que el forjat superior on es recolza. 

- L’enderrocament d’escales ha d’executar-se des d’una bastimentada que en cobreixi el 

forat.

- Primer es retiraran els esglaons i les lloses del replà i desprès les voltes. 

- Es disposaran taulons per a recolzament dels treballadors als enderrocaments de 

forjats tradicionals. 

- A tots els enderrocaments s’impedirà l’accés als talls mitjançant barreres i 

senyalitzacions des de les plantes inferiors. 

- Les voltes enrajolades s’enderrocaran des de bastimentades inferiors. Queda totalment 

prohibit recolzar-se sobre la zona que es destrueix. 

- En acabar la jornada de treball, no restaran parets o elements en voladís que presentin 

dubtes sobre la seva estabilitat. 

- S’empraran taulons de repartiment de càrregues i passarel·les de trànsit. 
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- Les bigues de fusta s’estintolaran o es penjaran abans d’ésser tallades. 

- Les encavallades es despenjaran senceres i es fraccionaran desprès a terra. 

- Quan s’empri oxitallada, es prendran les mesures de seguretat reglamentàries per 

aquests tipus de treball. 

7.7.3.- 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. 

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. 

7.7.4.- Normes de seguretat per al muntatge d’estructura metàl·lica. 

- S’habilitaran espais determinats per a l’aplegament de la perfileria. 

- Els perfils s’apilaran ordenadament damunt de jaços de taulons de fusta de suport de 

càrregues, establint capes fins a una alçada no superior al 1,50 m. 

- Els perfils s’apilaran ordenadament per capes horitzontals. Cada capa que calgui apilar 

es disposarà en sentit perpendicular a la immediatament inferior. 

- Les maniobres d’ubicació in situ de pilars i bigues (muntatge de l’estructura) seran 

governades per tres operaris. Dos d’ells guiaran el perfil mitjançant sogues subjectades 

als extrems, seguint les directrius del tercer. 

- Entre pilars s’estendran cables de seguretat als qual s’amarrarà el mosquetó del cinturó 

de seguretat que serà emprat durant els desplaçaments sobre les ales de les bigues. 

- Un cop muntada la primera alçada de pilars, s’estendran a sota xarxes horitzontals de 

seguretat. Es prendran precaucions a l’hora de soldar perquè les espurnes poden 

malmetre la xarxa. Cal dissenyar unes xapes metàl·liques senzilles, lleugeres, que es 

puguin penjar a la perfileria i que actuïn de recollidores d’espurnes. 

- Les xarxes es revisaran puntualment en concloure un tall de soldadura, per tal de 

verificar-ne el bon estat. 
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- És prohibit d’elevar una nova alçada sense que, a la immediatament inferior, s’hagin 

conclòs els cordons de soldadura.  

- Les operacions de soldadura en alçada es realitzaran des de l’interior d’una cova  de 

soldador, proveïda d’una barana perimetral d’1 m d’alçada i formada per passamà, 

barra intermèdia i entornpeu. A més, el soldador amarrarà el mosquetó del cinturó a un 

cable de seguretat o a argolles soldades a la perfileria amb aquesta finalitat.   

- Els perfils s’hissaran tallats a la mesura requerida pel muntatge. S’evitarà l’oxitallada en 

alçada, amb la intenció d’evitar riscs innecessaris. 

- És prohibit de deixar la pinça i l’elèctrode directament a terra, connectats al grup. 

S’exigeix l’ús d’un recollidor de pinces. 

- És prohibit d’estendre les mànegues o cables elèctrics desordenadament. Sempre que 

sigui possible, es penjaran dels peudrets, pilars o paraments verticals. 

- Les ampolles de gasos que s’emprin a l’obra romandran sempre a l’interior del carro 

portampolles corresponent. 

- És prohibit que els operaris romanguin dins del radi d’acció de càrregues suspeses. 

- És prohibit que els operaris romanguin directament sota talls de soldadura. 

- Per a soldar sobre talls d’altres operaris, s’estendran teulades, viseres o protectors en 

xapa.

- És prohibit d’enfilar-se directament per l’estructura. 

- És prohibit de desplaçar-se sobre les ales d’una biga sense lligar el cinturó de 

seguretat. 

- L’ascens o descens a/o d’un nivell superior es realitzarà mitjançant una escala de mà 

proveïda de sabates antilliscants i ganxos de penjament i immobilitat disposats de tal 

manera que l’escala sobrepassi 1 m l’alçada de desembarcament. 

- Les operacions de soldadura de jàsseres es realitzaran des de plataformes o castellet 

de formigonat. Des de bastides metàl·liques tubulars proveïdes de plataformes de 

treball de 60 cm d’amplària, i de barana perimetral de 90 cm composada de passamà, 

barra intermèdia i entornpeu. 

- El risc de caiguda al buit en façanes es cobrirà mitjançant la utilització de xarxes de 

forca. 

7.7.5.- Normes de seguretat per a treballs de ferrallat. 

- Durant el moviment de les barres s’evitarà que passin sobre el personal. 
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- 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. 

7.7.6.- Normes de seguretat per a posada a l’obra de formigó. 

1. 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 és 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, és prohibit de col·locar les rodes dels camions formigonera a menys de 

2 metres del límit de l’excavació. 

2. 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.  

És prohibit rigorosament a tot el personal de romandre sota el cubilot suspès. 

És 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. 

3. 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 taponaments limitant al màxim els colzes, sobre tot els de radi petit. 
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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. 

7.7.7.- Acabats. 

7.7.7.1 Arrebossats i lliscats. 

- En tot moment es mantindran netes i ordenades les superfícies de trànsit i de 

recolzament per a realitzar els treballs d’arrebossat, per tal d’evitar els accidents 

causats per relliscada. 

- Les plataformes sobre cavallets per a executar enguixats i assimilables de sostres 

tindran la superfície horitzontal i plena de taulons, evitant esglaons i forats que puguin 

originar ensopegades i caigudes. 

- Les bastides per a arrebossats d’interiors es formaran sobre cavallets. Es prohibit 

d’emprar escales, bidons, piles de material, etc. per a aquestes finalitats, per tal d’evitar 

els accidents causats pel treball realitzat sobre superfícies insegures. 

- És prohibit d’emprar cavallets a balcons sense protecció per tal d’evitar les caigudes 

des d’alçada. 

- Es penjaran, en elements ferms de l’estructura, cables on s’amarrarà el fermall del 

cinturó de seguretat per a realitzar treballs sobre cavallets als llocs amb risc de caiguda 

des d’alçada. 

- La il·luminació mitjançant portàtils es farà amb portalàmpades estancs amb mànec 

aïllant i reixeta de protecció de la bombeta. L’energia elèctrica els alimentarà a 24 V. 

- És prohibit de connexionar cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització 

de les clavilles mascle-femella. 

- El transport de sacs d’aglomerants o d’àrids es realitzarà preferentment damunt de 

carretó de mà, per tal d’evitar sobreesforços. 

- Els sacs d’aglomerats s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls on 

s’hagin d’emprar, com més separats de les obertures millor, per tal d’evitar 

sobrecàrregues innecessàries. 
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- Els sacs d’aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin els llocs de pas, 

per tal d’evitar accidents per ensopegades. 

7.7.7.2 Paviments. 

- El tall de peces de paviment s’executarà en via humida per tal d’evitar lesions pel fet de 

treballar en atmosferes pulverulentes. 

- La il·luminació mitjançant portàtils es farà amb portalàmpades estancs amb mànec 

aïllant i reixeta de protecció de la bombeta. L’energia elèctrica els alimentarà a 24 V. 

- És prohibit de connexionar cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització 

de les clavilles mascle-femella.  

- Les peces del paviment s’hissaran a les plantes sobre calaixos, correctament apilades 

dins de les caixes de subministrament, que no es trencaran fins el moment d’emprar el 

seu contingut. El conjunt apilat es fleixarà o es lligarà a la plataforma d’hissat o 

transport per tal d’evitar els accidents causats pel vessament de la càrrega. 

- Les peces de paviment soltes s’hissaran perfectament apilades a l’interior de gàbies de 

transport, per tal d’evitar accidents causats pel vessament de la càrrega.  

- Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats sobre calaixos, 

fermament amarrades per tal d’evitar accidents causats pel vessament de la càrrega. 

- Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al 

costat dels talls on s’hagin d’instal·lar, situades el més lluny possible de les obertures, 

per tal d’evitar sobrecàrregues innecessàries. 

- Les caixes o paquets de paviment mai no es disposaran de manera que obstaculitzin 

els llocs de pas, per tal d’evitar els accidents causats per ensopegades. 

- Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern d’obra, es 

tancarà l’accés i s’indicaran itineraris alternatius. 

- Les polidores i abrillantadores que calgui emprar estaran dotades de doble aïllament (o 

connexió a terra de totes les seves parts metàl·liques), per tal d’evitar els accidents que 

el risc elèctric pot provocar. 

- Les polidores i abrillantadores que cal emprar tindran el maneig revestit de material 

aïllant de l’electricitat. 

- Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments 

(o abrasions) causats per contacte amb els ribots i màquines de fregar. 
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- Les operacions de manteniment i substitució o canvi de ribots o màquines de fregar 

s’efectuaran sempre amb la màquina desendollada de la xarxa elèctrica, per tal d’evitar 

els accidents ocasionats pel risc elèctric. 

- Els llots, producte dels polits, seran traslladats sempre cap a zones que no siguin de 

pas i eliminats immediatament de la planta. 

- Es penjaran cables de seguretat ancorats a elements ferms de l’estructura, on 

s’amarrarà el fermall del cinturó de seguretat per realitzar les feines d’instal·lació de 

l’esglaonat definitiu de les escales. 

7.7.8.- 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. 

- Parar el tall si s’observa risc d’accident imminent. 

7.7.9.- 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. 
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- 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. 

7.7.10.- 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. 

- 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. 

- És 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. 

7.7.11.- 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. 
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- 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. 

- És 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 A-1, si cal circular fora del recinte 

de l’obra. 

7.7.12.- Normes de seguretat en soldadura oxiacetilènica i oxitallada. 

- S’empraran sempre carros portampolles. 

- S’evitarà que les ampolles es donin cops o que puguin caure des d’alçada. 

- No s’inclinaran les ampolles d’acetilè per a esgotar-les. 

- No s’empraran les ampolles tombades. 

- Abans d’encendre el bec de gas, es comprovarà que les connexions de les mànegues 

s’han fet correctament. 

- No s’abandonarà el carro al tall en absència del soldador. Serà traslladat a un lloc 

segur. 

- S’obrirà sempre el pas del gas mitjançant la clau pròpia de l’ampolla. 

- Es prohibiran els focs al voltant de les ampolles, per tal de prevenir possibles 

explosions. 

- No es col·locarà el bec de gas a terra, s’utilitzarà un portador de becs de gas. 

- Les mànegues d’ambdós gasos s’uniran per tal de facilitar-ne la utilització. 

- S’empraran mànegues de colors diferents per a cada un dels gasos, per tal 

d’identificar-les.



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca est de la part Alta de Salinas 

 (T.M. Sant Boi de Llobregat) 

Annex 11: Estudi de Seguretat i Salut 

45

- No s’emprarà acetilè per a soldar o tallar materials que continguin coure, per tal de 

prevenir la formació d’acetilur de coure, que és explosiu. 

- Si cal tallar o soldar elements pintats, es realitzarà a l’aire lliure o almenys s’emprarà 

una careta protectora. 

- Les escales de mà que cal emprar durant el muntatge de l’estructura seran metàl·liques 

amb ganxos immobilitzadors al cap i a les bancades. 

- El personal encarregat de soldar serà especialista en la utilització d’aquest tipus de 

soldadura. 

- Els elements de protecció col·lectiva, que per interferències amb un treball determinat 

hagin de retirar-se, es tornaran a posar quan aquest treball hagi finalitzat. 

- És prohibit de fumar mentre es realitzin treballs de tall o soldadura, o mentre es 

manipulin els becs de gas. 

- Les ampolles dels diferents gasos s’emmagatzemaran separades, subjectes per evitar 

que no caiguin i protegides del sol amb una visera. 

7.7.13.- 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.  

- Es 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. 

- 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.  
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- 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, estaran 

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 llocs de 

creuament aeri de les vies de circulació interna, per tal de prevenir els riscs d’ensopegada 

(o tall del circuit de pressió). 
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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, Maig de 2010 

                           Autor de l’Estudi: 

     

     Sgt: Marc Ribés Timoneda 

                                      Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
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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. 

- Real decret 171/2004, de 30 de gener, per el qual es desenvolupa l’article 24 de la llei 

31/95, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació 

d’activitats empresarials. 

- Real decret 604/2006, de 19 de maig, per el qual es modifica el Reial decret 39/1997, 

de 17 de gener per el qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. BOE de 

31 de gener. 

- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de 

riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre.  

- 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. 
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* Accidents majors 

- Reial decret 886/1988, de 15 de juliol, sobre Prevenció d’accidents majors en 

determinades activitats industrials. BOE de 5 d’agost. 

- 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 

- Real decret 604/2006, de 19 de maig, per el qual es modifica el 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 842/2002, de 2 d’agost. Reglament electrotècnic per a baixa tensió. BOE 

de 18 de setembre. (I Instruccions tècniques complementàries). 
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- 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). 

- 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 2117/2004 per el qual es modifica el 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 786/2001, de 6 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat 

contra Incendis en els establiments Industrials. 

- Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre. Reglament d’instal·lacions de protecció 

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. 



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca est de la part Alta de Salinas 

 (T.M. Sant Boi de Llobregat) 

Annex 11: Estudi de Seguretat i Salut

5

* 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. 

- Reial decret 56/1995, de 20 de gener. Modifica el Reial decret 1435/1992. BOE de 8 de 

febrer. 

* Mines i sondatges 

- Reial decret 863/1985, de 2 d’abril. Reglament general de normes bàsiques de 

seguretat minera. BOE de 12 de juny (I Instruccions Tècniques Complementàries). 

- Reial decret 150/1996, de 2 de febrer. Modifica l’article 109 del Reial decret 863/1985. 

BOE de 8 de març. 

- Llei 1/1997, de 4 d’abril. Infraccions i sancions en matèria de seguretat minera. BOE de 

5 de juny. 

- Reial decret 1389/1997, de 5 de setembre. Disposicions mínimes destinades a protegir 

la seguretat i la salut dels treballadors en les activitats mineres. BOE de 7 d’octubre. 

* 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. 
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- 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 286/06, de 10 de març, sobre ña protecció de la salut i la seguretat dels 

treballadors contra riscos relacionats amb l’exposició al soroll.  

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. 

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 hi seran 

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. 
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- 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 24V. Es mesurarà la 

resistència periòdicament i almenys a l’època més seca de l’any. 

- Extintors; seran adients en agent extintor i mida 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. 

- 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 90cm 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 HIGIENE. 

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. 
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- 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, escalfa-

àpats i recipient per a deixalles. Disposarà il·luminació natural i artificial, així com de 

ventilació adient. 

           Barcelona, Maig de 2010 

                           Autor de l’Estudi: 

   

     Sgt: Marc Ribés Timoneda 

                                      Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
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Estudi de Seguretat i Salut
Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca Est de la part alta
de Salinas (Sant Boi de Llobregat)

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRES.PARCIAL 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
CAPITOL 01  FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT

1 EFSS1010 H FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.

AMIDAMENT DIRECTE 110,000

PRES.PARCIAL 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
CAPITOL 02  REUNIÓ MENSUAL DEL COMITÉ

1 ERMC1010 UD REUNIÓ MENSUAL DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

PRES.PARCIAL 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
CAPITOL 03  EQUIPS PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 EPC11001 ML TANCA MOBIL, DE 2 M D'ALÇARIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150
MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,50X2 M DE TUB DE 40 MM DE D FIXAT A PEUS
PREFABRICATS DE FORMIGO, I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

2 EPC15010 UD TOPALL PER CAMIÓ EN EXCAVACIONS I ZONES D'ACOPIS AMB TAULONS, INCLOSA LA COL·LOCACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

3 EPC13030 ML BARANA TIPUS SARGENT.

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

4 EPC14010 M2 TAULER DE DIMENSIONS DIVERSES, FINS A 4 M2 PER A PROTECCIONS DE BUITS HORITZONTALS,
MITJANÇANT TAULERS DE FUSTA, INCLOSA CONFECCIÓ DEL TAULER I LA SEVA COL·LOCACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

PRES.PARCIAL 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
CAPITOL 04  SENYALITZACIÓ

1 ESEN1010 ML CORDÓ DE TANCAMENT REFLECTANT, INCLÒS SUPORTS, COL·LOCACIÓ I DESMUNTATGE.

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

2 ESEN2030 UD CARTELL INDICATIU DE RISC, AMB SUPORT METÀL·LIC I INCLÒS LA COL·LOCACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

3 ESEN1030 UD FITA DE SENYALITZACIÓ INCLOSA COL·LOCACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

4 ESEN2010 UD SENYAL NORMALITZADA DE TRÀFIC, AMB SUPORT METÀL·LIC INCLOSA LA COL·LOCACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

PRES.PARCIAL 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
CAPITOL 05  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I COMPOSTOS PERILLOSOS

1 EPCI1010 UD EXTINTOR DE POLS POLIVALENT, INCLÒS EL SUPORT I LA COL·LOCACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

PRES.PARCIAL 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
CAPITOL 06  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 EPIC5010 UD VESTIT DE TREBALL.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 EPIC5020 UD IMPERMEABLE.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 EPICA110 UD CASC DE SEGURETAT HOMOLOGAT.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

4 EPICA210 UD ULLERES ANTI - POLS I ANTI- IMPACTE.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

5 EPICA410 UD MASCARETA RESPIRACIÓ ANTI - POLS.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

6 EPICA412 UD FILTRE MASCARETA ANTI - POLS.

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

7 EPICA510 UD PROTECTOR AUDITIU.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

8 EPIM1010 UD PAR DE GUANTS DE CUIR.

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

9 EPIP1020 UD PAR DE BOTES DE SEGURETAT DE CUIR.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

10 EPIP1040 UD PAR DE BOTES IMPERMEABLES A L'AIGUA I A LA HUMITAT.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

11 EPIC2010 UD ARMILLA REFLECTANT.

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

12 EPIC1030 UD PARELL MANIGUETS SOLDADOR.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

13 EPIC4030 UD PAR POLAINES SOLDADOR.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

14 EPIC5030 UD DAVANTALS DE COS PER SOLDADOR.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

15 EPICA230 UD ULLERES DE SOLDADOR.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

16 EPICA620 UD PANTALLA DE SEGURETAT PER PROJECCIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

17 EPICA630 UD PANTALLA DE SEGURETAT PER SOLDADOR ELÈCTRIC.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

18 EPIM1030 UD PAR DE GUANTS DE SOLDADOR.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

19 EPIC3030 UD CINTURÓ DE SEGURETAT ANTIVIBRATORI.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

PRES.PARCIAL 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
CAPITOL 07  INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

1 EIHB1020 MES LLOGUER DE BARRACÓ HABILITAT PER LAVABOS.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 EIHB1010 MES LLOGUER DE BARRACÓ COM A MENJADOR I VESTUARIS.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 EIHB6010 UD ESCOMESA D'AIGUA I D'ENERGIA ELÈCTRICA PER A MENJADOR TOTALMENT ACABAT I EN SERVEI.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EIHB6020 UD ESCOMESA D'AIGUA PER LAVABOS, VESTUARI I ENERGIA ELÈCTRICA PER A VESTUARI I LAVABOS,
TOTALMENT ACABATS I EN SERVEI.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

5 EIHB7010 H MÀ D'OBRA EMPLEADA EN NETEJA I CONSERVACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE PERSONAL: ES
CONSIDERA 2 PEONS, 1 HORA DIÀRIA DURANT TOT EL TRANSCURS DE L'OBRA.

AMIDAMENT DIRECTE 64,000

PRES.PARCIAL 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
CAPITOL 08  FARMACIOLA I MATERIAL SANITARI

1 EBAU3020 UT RECONEIXEMENT MÈDIC.

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

2 EBAU1030 UT REPOSICIÓ MATERIAL SANITARI DURANT EL TRANSCURS DE L'OBRA

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 EBAU1010 UT FARMACIOLA INSTAL·LADA EN OBRA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRES.PARCIAL 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
CAPITOL 09  MANTENIMENT I REPOSICIÓ DE PROTECCIONS

1 EMRP1010 H MÀ D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT EN MANTENIMENT I REPOSICIÓ PROTECCIONS.

AMIDAMENT DIRECTE 170,000

Euro



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca est de la part Alta de Salinas 

 (T.M. Sant Boi de Llobregat) 

Annex 11: Estudi de Seguretat i Salut 

QUADRE DE PREUS 1 



Estudi de Seguretat i Salut
Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca Est de la part alta
de Salinas (Sant Boi de Llobregat)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

EIHB6010 UD ESCOMESA D'AIGUA I D'ENERGIA ELÈCTRICA PER A MENJADOR TOTALMENT
ACABAT I EN SERVEI.

269,73 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

EIHB6020 UD ESCOMESA D'AIGUA PER LAVABOS, VESTUARI I ENERGIA ELÈCTRICA PER A
VESTUARI I LAVABOS, TOTALMENT ACABATS I EN SERVEI.

269,73 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

EPC14010 M2 TAULER DE DIMENSIONS DIVERSES, FINS A 4 M2 PER A PROTECCIONS DE BUITS
HORITZONTALS, MITJANÇANT TAULERS DE FUSTA, INCLOSA CONFECCIÓ DEL
TAULER I LA SEVA COL·LOCACIÓ.

9,14 €

(NOU EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

EPIC2010 UD ARMILLA REFLECTANT. 15,63 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

EPICA230 UD ULLERES DE SOLDADOR. 8,11 €

(VUIT EUROS AMB ONZE CENTIMS)

EPICA620 UD PANTALLA DE SEGURETAT PER PROJECCIÓ. 15,29 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

EPICA630 UD PANTALLA DE SEGURETAT PER SOLDADOR ELÈCTRIC. 16,41 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

ESEN1030 UD FITA DE SENYALITZACIÓ INCLOSA COL·LOCACIÓ. 22,15 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

EBAU1010P-1 UT FARMACIOLA INSTAL·LADA EN OBRA. 96,62 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

EBAU1030P-3 UT REPOSICIÓ MATERIAL SANITARI DURANT EL TRANSCURS DE L'OBRA 64,03 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRES CENTIMS)

EBAU3020P-5 UT RECONEIXEMENT MÈDIC. 26,20 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT CENTIMS)

EFSS1010P-6 H FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT AL TREBALL. 13,47 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

EIHB1010P-7 MES LLOGUER DE BARRACÓ COM A MENJADOR I VESTUARIS. 132,40 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

EIHB1020P-8 MES LLOGUER DE BARRACÓ HABILITAT PER LAVABOS. 202,75 €

(DOS-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

EIHB7010P-16 H MÀ D'OBRA EMPLEADA EN NETEJA I CONSERVACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE
PERSONAL: ES CONSIDERA 2 PEONS, 1 HORA DIÀRIA DURANT TOT EL TRANSCURS
DE L'OBRA.

13,47 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

EMRP1010P-17 H MÀ D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT EN MANTENIMENT I REPOSICIÓ
PROTECCIONS.

29,56 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
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Pàg.: 2

EPC11001P-18 ML TANCA MOBIL, DE 2 M D'ALÇARIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,50X2 M DE
TUB DE 40 MM DE D FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGO, I AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS

27,31 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

EPC13030P-24 ML BARANA TIPUS SARGENT. 4,75 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

EPC15010P-26 UD TOPALL PER CAMIÓ EN EXCAVACIONS I ZONES D'ACOPIS AMB TAULONS, INCLOSA
LA COL·LOCACIÓ.

16,54 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

EPCI1010P-27 UD EXTINTOR DE POLS POLIVALENT, INCLÒS EL SUPORT I LA COL·LOCACIÓ. 39,71 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

EPIC1030P-32 UD PARELL MANIGUETS SOLDADOR. 8,41 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

EPIC3030P-36 UD CINTURÓ DE SEGURETAT ANTIVIBRATORI. 19,23 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

EPIC4030P-37 UD PAR POLAINES SOLDADOR. 4,51 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

EPIC5010P-38 UD VESTIT DE TREBALL. 11,87 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

EPIC5020P-39 UD IMPERMEABLE. 8,26 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

EPIC5030P-40 UD DAVANTALS DE COS PER SOLDADOR. 7,81 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

EPICA110P-41 UD CASC DE SEGURETAT HOMOLOGAT. 6,51 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

EPICA210P-42 UD ULLERES ANTI - POLS I ANTI- IMPACTE. 6,31 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

EPICA410P-44 UD MASCARETA RESPIRACIÓ ANTI - POLS. 5,86 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

EPICA412P-45 UD FILTRE MASCARETA ANTI - POLS. 0,57 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

EPICA510P-46 UD PROTECTOR AUDITIU. 13,82 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

EPIM1010P-47 UD PAR DE GUANTS DE CUIR. 2,10 €

(DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)

EPIM1030P-48 UD PAR DE GUANTS DE SOLDADOR. 4,69 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
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EPIP1020P-50 UD PAR DE BOTES DE SEGURETAT DE CUIR. 17,43 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

EPIP1040P-51 UD PAR DE BOTES IMPERMEABLES A L'AIGUA I A LA HUMITAT. 16,83 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

ERMC1010P-52 UD REUNIÓ MENSUAL DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL. 96,53 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

ESEN1010P-53 ML CORDÓ DE TANCAMENT REFLECTANT, INCLÒS SUPORTS, COL·LOCACIÓ I
DESMUNTATGE.

5,30 €

(CINC EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

ESEN2010P-55 UD SENYAL NORMALITZADA DE TRÀFIC, AMB SUPORT METÀL·LIC INCLOSA LA
COL·LOCACIÓ.

44,40 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

ESEN2030P-56 UD CARTELL INDICATIU DE RISC, AMB SUPORT METÀL·LIC I INCLÒS LA COL·LOCACIÓ. 25,86 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

                                                         Barcelona, Maig de 2010

                                                              Autor del Projecte

                                                        Sgt: Marc Ribés Timoneda

                                               Enginyer Tècnic d´Obres Públiques
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

EIHB6010 UD ESCOMESA D'AIGUA I D'ENERGIA ELÈCTRICA PER A MENJADOR TOTALMENT
ACABAT I EN SERVEI.

269,73 €

Sense descomposició 269,73000 €

EIHB6020 UD ESCOMESA D'AIGUA PER LAVABOS, VESTUARI I ENERGIA ELÈCTRICA PER A
VESTUARI I LAVABOS, TOTALMENT ACABATS I EN SERVEI.

269,73 €

Sense descomposició 269,73000 €

EPC14010 M2 TAULER DE DIMENSIONS DIVERSES, FINS A 4 M2 PER A PROTECCIONS DE BUITS
HORITZONTALS, MITJANÇANT TAULERS DE FUSTA, INCLOSA CONFECCIÓ DEL
TAULER I LA SEVA COL·LOCACIÓ.

9,14 €

Sense descomposició 9,14000 €

EPIC2010 UD ARMILLA REFLECTANT. 15,63 €

Sense descomposició 15,63000 €

EPICA230 UD ULLERES DE SOLDADOR. 8,11 €

Sense descomposició 8,11000 €

EPICA620 UD PANTALLA DE SEGURETAT PER PROJECCIÓ. 15,29 €

Sense descomposició 15,29000 €

EPICA630 UD PANTALLA DE SEGURETAT PER SOLDADOR ELÈCTRIC. 16,41 €

Sense descomposició 16,41000 €

ESEN1030 UD FITA DE SENYALITZACIÓ INCLOSA COL·LOCACIÓ. 22,15 €

Sense descomposició 22,15000 €

P-1 EBAU1010 UT FARMACIOLA INSTAL·LADA EN OBRA. 96,62 €

Sense descomposició 96,62000 €

P-3 EBAU1030 UT REPOSICIÓ MATERIAL SANITARI DURANT EL TRANSCURS DE L'OBRA 64,03 €

Sense descomposició 64,03000 €

P-5 EBAU3020 UT RECONEIXEMENT MÈDIC. 26,20 €

Sense descomposició 26,20000 €

P-6 EFSS1010 H FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT AL TREBALL. 13,47 €

Sense descomposició 13,47000 €

P-7 EIHB1010 MES LLOGUER DE BARRACÓ COM A MENJADOR I VESTUARIS. 132,40 €

Sense descomposició 132,40000 €

P-8 EIHB1020 MES LLOGUER DE BARRACÓ HABILITAT PER LAVABOS. 202,75 €

Sense descomposició 202,75000 €

P-16 EIHB7010 H MÀ D'OBRA EMPLEADA EN NETEJA I CONSERVACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE
PERSONAL: ES CONSIDERA 2 PEONS, 1 HORA DIÀRIA DURANT TOT EL TRANSCURS
DE L'OBRA.

13,47 €

Sense descomposició 13,47000 €

P-17 EMRP1010 H MÀ D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT EN MANTENIMENT I REPOSICIÓ
PROTECCIONS.

29,56 €

Sense descomposició 29,56000 €

P-18 EPC11001 ML TANCA MOBIL, DE 2 M D'ALÇARIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,50X2 M DE
TUB DE 40 MM DE D FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGO, I AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS

27,31 €



Estudi de Seguretat i Salut
Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca Est de la part alta
de Salinas (Sant Boi de Llobregat)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

Sense descomposició 27,31000 €

P-24 EPC13030 ML BARANA TIPUS SARGENT. 4,75 €

Sense descomposició 4,75000 €

P-26 EPC15010 UD TOPALL PER CAMIÓ EN EXCAVACIONS I ZONES D'ACOPIS AMB TAULONS, INCLOSA
LA COL·LOCACIÓ.

16,54 €

Sense descomposició 16,54000 €

P-27 EPCI1010 UD EXTINTOR DE POLS POLIVALENT, INCLÒS EL SUPORT I LA COL·LOCACIÓ. 39,71 €

Sense descomposició 39,71000 €

P-32 EPIC1030 UD PARELL MANIGUETS SOLDADOR. 8,41 €

Sense descomposició 8,41000 €

P-36 EPIC3030 UD CINTURÓ DE SEGURETAT ANTIVIBRATORI. 19,23 €

Sense descomposició 19,23000 €

P-37 EPIC4030 UD PAR POLAINES SOLDADOR. 4,51 €

Sense descomposició 4,51000 €

P-38 EPIC5010 UD VESTIT DE TREBALL. 11,87 €

Sense descomposició 11,87000 €

P-39 EPIC5020 UD IMPERMEABLE. 8,26 €

Sense descomposició 8,26000 €

P-40 EPIC5030 UD DAVANTALS DE COS PER SOLDADOR. 7,81 €

Sense descomposició 7,81000 €

P-41 EPICA110 UD CASC DE SEGURETAT HOMOLOGAT. 6,51 €

Sense descomposició 6,51000 €

P-42 EPICA210 UD ULLERES ANTI - POLS I ANTI- IMPACTE. 6,31 €

Sense descomposició 6,31000 €

P-44 EPICA410 UD MASCARETA RESPIRACIÓ ANTI - POLS. 5,86 €

Sense descomposició 5,86000 €

P-45 EPICA412 UD FILTRE MASCARETA ANTI - POLS. 0,57 €

Sense descomposició 0,57000 €

P-46 EPICA510 UD PROTECTOR AUDITIU. 13,82 €

Sense descomposició 13,82000 €

P-47 EPIM1010 UD PAR DE GUANTS DE CUIR. 2,10 €

Sense descomposició 2,10000 €

P-48 EPIM1030 UD PAR DE GUANTS DE SOLDADOR. 4,69 €

Sense descomposició 4,69000 €

P-50 EPIP1020 UD PAR DE BOTES DE SEGURETAT DE CUIR. 17,43 €

Sense descomposició 17,43000 €

P-51 EPIP1040 UD PAR DE BOTES IMPERMEABLES A L'AIGUA I A LA HUMITAT. 16,83 €

Sense descomposició 16,83000 €

P-52 ERMC1010 UD REUNIÓ MENSUAL DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL. 96,53 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

Sense descomposició 96,53000 €

P-53 ESEN1010 ML CORDÓ DE TANCAMENT REFLECTANT, INCLÒS SUPORTS, COL·LOCACIÓ I
DESMUNTATGE.

5,30 €

Sense descomposició 5,30000 €

P-55 ESEN2010 UD SENYAL NORMALITZADA DE TRÀFIC, AMB SUPORT METÀL·LIC INCLOSA LA
COL·LOCACIÓ.

44,40 €

Sense descomposició 44,40000 €

P-56 ESEN2030 UD CARTELL INDICATIU DE RISC, AMB SUPORT METÀL·LIC I INCLÒS LA COL·LOCACIÓ. 25,86 €

Sense descomposició 25,86000 €

                                                         Barcelona, Maig de 2010

                                                              Autor del Projecte

                                                        Sgt: Marc Ribés Timoneda

                                               Enginyer Tècnic d´Obres Públiques
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PRESSUPOST Pàg.: 1

PRES.PARCIAL 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

CAPITOL 01 FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT

1 EFSS1010 H FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT AL TREBALL. (P - 6) 13,47 110,000 1.481,70

TOTAL CAPITOL 01.01 1.481,70

PRES.PARCIAL 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

CAPITOL 02 REUNIÓ MENSUAL DEL COMITÉ

1 ERMC1010 UD REUNIÓ MENSUAL DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT AL
TREBALL. (P - 52)

96,53 6,000 579,18

TOTAL CAPITOL 01.02 579,18

PRES.PARCIAL 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

CAPITOL 03 EQUIPS PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 EPC11001 ML TANCA MOBIL, DE 2 M D'ALÇARIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB
MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D,
BASTIDOR DE 3,50X2 M DE TUB DE 40 MM DE D FIXAT A PEUS
PREFABRICATS DE FORMIGO, I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
(P - 18)

27,31 300,000 8.193,00

2 EPC15010 UD TOPALL PER CAMIÓ EN EXCAVACIONS I ZONES D'ACOPIS AMB
TAULONS, INCLOSA LA COL·LOCACIÓ. (P - 26)

16,54 18,000 297,72

3 EPC13030 ML BARANA TIPUS SARGENT. (P - 24) 4,75 50,000 237,50

4 EPC14010 M2 TAULER DE DIMENSIONS DIVERSES, FINS A 4 M2 PER A
PROTECCIONS DE BUITS HORITZONTALS, MITJANÇANT
TAULERS DE FUSTA, INCLOSA CONFECCIÓ DEL TAULER I LA
SEVA COL·LOCACIÓ. (P - 0)

9,14 90,000 822,60

TOTAL CAPITOL 01.03 9.550,82

PRES.PARCIAL 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

CAPITOL 04 SENYALITZACIÓ

1 ESEN1010 ML CORDÓ DE TANCAMENT REFLECTANT, INCLÒS SUPORTS,
COL·LOCACIÓ I DESMUNTATGE. (P - 53)

5,30 250,000 1.325,00

2 ESEN2030 UD CARTELL INDICATIU DE RISC, AMB SUPORT METÀL·LIC I INCLÒS
LA COL·LOCACIÓ. (P - 56)

25,86 16,000 413,76

3 ESEN1030 UD FITA DE SENYALITZACIÓ INCLOSA COL·LOCACIÓ. (P - 0) 22,15 16,000 354,40

4 ESEN2010 UD SENYAL NORMALITZADA DE TRÀFIC, AMB SUPORT METÀL·LIC
INCLOSA LA COL·LOCACIÓ. (P - 55)

44,40 12,000 532,80

TOTAL CAPITOL 01.04 2.625,96

PRES.PARCIAL 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

CAPITOL 05 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I COMPOSTOS PERILLOSOS

euros
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PRESSUPOST Pàg.: 2

1 EPCI1010 UD EXTINTOR DE POLS POLIVALENT, INCLÒS EL SUPORT I LA
COL·LOCACIÓ. (P - 27)

39,71 3,000 119,13

TOTAL CAPITOL 01.05 119,13

PRES.PARCIAL 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

CAPITOL 06 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 EPIC5010 UD VESTIT DE TREBALL. (P - 38) 11,87 20,000 237,40

2 EPIC5020 UD IMPERMEABLE. (P - 39) 8,26 10,000 82,60

3 EPICA110 UD CASC DE SEGURETAT HOMOLOGAT. (P - 41) 6,51 15,000 97,65

4 EPICA210 UD ULLERES ANTI - POLS I ANTI- IMPACTE. (P - 42) 6,31 15,000 94,65

5 EPICA410 UD MASCARETA RESPIRACIÓ ANTI - POLS. (P - 44) 5,86 15,000 87,90

6 EPICA412 UD FILTRE MASCARETA ANTI - POLS. (P - 45) 0,57 30,000 17,10

7 EPICA510 UD PROTECTOR AUDITIU. (P - 46) 13,82 20,000 276,40

8 EPIM1010 UD PAR DE GUANTS DE CUIR. (P - 47) 2,10 40,000 84,00

9 EPIP1020 UD PAR DE BOTES DE SEGURETAT DE CUIR. (P - 50) 17,43 20,000 348,60

10 EPIP1040 UD PAR DE BOTES IMPERMEABLES A L'AIGUA I A LA HUMITAT. (P -
51)

16,83 10,000 168,30

11 EPIC2010 UD ARMILLA REFLECTANT. (P - 0) 15,63 30,000 468,90

12 EPIC1030 UD PARELL MANIGUETS SOLDADOR. (P - 32) 8,41 5,000 42,05

13 EPIC4030 UD PAR POLAINES SOLDADOR. (P - 37) 4,51 5,000 22,55

14 EPIC5030 UD DAVANTALS DE COS PER SOLDADOR. (P - 40) 7,81 5,000 39,05

15 EPICA230 UD ULLERES DE SOLDADOR. (P - 0) 8,11 5,000 40,55

16 EPICA620 UD PANTALLA DE SEGURETAT PER PROJECCIÓ. (P - 0) 15,29 10,000 152,90

17 EPICA630 UD PANTALLA DE SEGURETAT PER SOLDADOR ELÈCTRIC. (P - 0) 16,41 5,000 82,05

18 EPIM1030 UD PAR DE GUANTS DE SOLDADOR. (P - 48) 4,69 5,000 23,45

19 EPIC3030 UD CINTURÓ DE SEGURETAT ANTIVIBRATORI. (P - 36) 19,23 15,000 288,45

TOTAL CAPITOL 01.06 2.654,55

PRES.PARCIAL 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

CAPITOL 07 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

1 EIHB1020 MES LLOGUER DE BARRACÓ HABILITAT PER LAVABOS. (P - 8) 202,75 6,000 1.216,50

2 EIHB1010 MES LLOGUER DE BARRACÓ COM A MENJADOR I VESTUARIS. (P - 7) 132,40 6,000 794,40

3 EIHB6010 UD ESCOMESA D'AIGUA I D'ENERGIA ELÈCTRICA PER A MENJADOR
TOTALMENT ACABAT I EN SERVEI. (P - 0)

269,73 1,000 269,73

4 EIHB6020 UD ESCOMESA D'AIGUA PER LAVABOS, VESTUARI I ENERGIA
ELÈCTRICA PER A VESTUARI I LAVABOS, TOTALMENT ACABATS
I EN SERVEI. (P - 0)

269,73 1,000 269,73

5 EIHB7010 H MÀ D'OBRA EMPLEADA EN NETEJA I CONSERVACIÓ
D'INSTAL·LACIONS DE PERSONAL: ES CONSIDERA 2 PEONS, 1
HORA DIÀRIA DURANT TOT EL TRANSCURS DE L'OBRA. (P - 16)

13,47 64,000 862,08

TOTAL CAPITOL 01.07 3.412,44

euros
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PRESSUPOST Pàg.: 3

PRES.PARCIAL 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

CAPITOL 08 FARMACIOLA I MATERIAL SANITARI

1 EBAU3020 UT RECONEIXEMENT MÈDIC. (P - 5) 26,20 11,000 288,20

2 EBAU1030 UT REPOSICIÓ MATERIAL SANITARI DURANT EL TRANSCURS DE
L'OBRA (P - 3)

64,03 3,000 192,09

3 EBAU1010 UT FARMACIOLA INSTAL·LADA EN OBRA. (P - 1) 96,62 1,000 96,62

TOTAL CAPITOL 01.08 576,91

PRES.PARCIAL 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

CAPITOL 09 MANTENIMENT I REPOSICIÓ DE PROTECCIONS

1 EMRP1010 H MÀ D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT EN MANTENIMENT I
REPOSICIÓ PROTECCIONS. (P - 17)

29,56 170,000 5.025,20

TOTAL CAPITOL 01.09 5.025,20

euros
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Estudi de Seguretat i Salut

Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca Est de la part alta

de Salinas (Sant Boi de Llobregat)

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EPC11001 ML TANCA MOBIL, DE 2 M D'ALÇARIA,

D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA

ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I

DE 4,5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR

DE 3,50X2 M DE TUB DE 40 MM DE

D FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE

FORMIGO, I AMB EL DESMUNTATGE

INCLOS

27,31 300,000 31,481 8.193,00 31,48

EMRP1010 H MÀ D'OBRA DE BRIGADA DE

SEGURETAT EN MANTENIMENT I

REPOSICIÓ PROTECCIONS.

29,56 170,000 19,312 5.025,20 50,79

EFSS1010 H FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT

AL TREBALL.

13,47 110,000 5,693 1.481,70 56,48

ESEN1010 ML CORDÓ DE TANCAMENT REFLECTANT,

INCLÒS SUPORTS, COL·LOCACIÓ I

DESMUNTATGE.

5,30 250,000 5,094 1.325,00 61,57

EIHB1020 MES LLOGUER DE BARRACÓ HABILITAT

PER LAVABOS.

202,75 6,000 4,675 1.216,50 66,25

EIHB7010 H MÀ D'OBRA EMPLEADA EN NETEJA I

CONSERVACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE

PERSONAL: ES CONSIDERA 2 PEONS,

1 HORA DIÀRIA DURANT TOT EL

TRANSCURS DE L'OBRA.

13,47 64,000 3,316 862,08 69,56

EPC14010 M2 TAULER DE DIMENSIONS DIVERSES,

FINS A 4 M2 PER A PROTECCIONS

DE BUITS HORITZONTALS,

MITJANÇANT TAULERS DE FUSTA,

INCLOSA CONFECCIÓ DEL TAULER I

LA SEVA COL·LOCACIÓ.

9,14 90,000 3,167 822,60 72,72

EIHB1010 MES LLOGUER DE BARRACÓ COM A

MENJADOR I VESTUARIS.

132,40 6,000 3,058 794,40 75,77

ERMC1010 UD REUNIÓ MENSUAL DEL COMITÈ DE

SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.

96,53 6,000 2,239 579,18 78,00

ESEN2010 UD SENYAL NORMALITZADA DE TRÀFIC,

AMB SUPORT METÀL·LIC INCLOSA LA

COL·LOCACIÓ.

44,40 12,000 2,0510 532,80 80,05

EPIC2010 UD ARMILLA REFLECTANT. 15,63 30,000 1,8011 468,90 81,85

ESEN2030 UD CARTELL INDICATIU DE RISC, AMB

SUPORT METÀL·LIC I INCLÒS LA

COL·LOCACIÓ.

25,86 16,000 1,5912 413,76 83,44

ESEN1030 UD FITA DE SENYALITZACIÓ INCLOSA

COL·LOCACIÓ.

22,15 16,000 1,3613 354,40 84,80

EPIP1020 UD PAR DE BOTES DE SEGURETAT DE

CUIR.

17,43 20,000 1,3414 348,60 86,14

EPC15010 UD TOPALL PER CAMIÓ EN EXCAVACIONS

I ZONES D'ACOPIS AMB TAULONS,

INCLOSA LA COL·LOCACIÓ.

16,54 18,000 1,1415 297,72 87,28

EPIC3030 UD CINTURÓ DE SEGURETAT

ANTIVIBRATORI.

19,23 15,000 1,1116 288,45 88,39

EBAU3020 UT RECONEIXEMENT MÈDIC. 26,20 11,000 1,1117 288,20 89,50

EPICA510 UD PROTECTOR AUDITIU. 13,82 20,000 1,0618 276,40 90,56

EIHB6010 UD ESCOMESA D'AIGUA I D'ENERGIA

ELÈCTRICA PER A MENJADOR

TOTALMENT ACABAT I EN SERVEI.

269,73 1,000 1,0419 269,73 91,60

Euro
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de Salinas (Sant Boi de Llobregat)

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

EIHB6020 UD ESCOMESA D'AIGUA PER LAVABOS,

VESTUARI I ENERGIA ELÈCTRICA

PER A VESTUARI I LAVABOS,

TOTALMENT ACABATS I EN SERVEI.

269,73 1,000 1,0420 269,73 92,63

EPC13030 ML BARANA TIPUS SARGENT. 4,75 50,000 0,9121 237,50 93,54

EPIC5010 UD VESTIT DE TREBALL. 11,87 20,000 0,9122 237,40 94,46

EBAU1030 UT REPOSICIÓ MATERIAL SANITARI

DURANT EL TRANSCURS DE L'OBRA

64,03 3,000 0,7423 192,09 95,19

EPIP1040 UD PAR DE BOTES IMPERMEABLES A

L'AIGUA I A LA HUMITAT.

16,83 10,000 0,6524 168,30 95,84

EPICA620 UD PANTALLA DE SEGURETAT PER

PROJECCIÓ.

15,29 10,000 0,5925 152,90 96,43

EPCI1010 UD EXTINTOR DE POLS POLIVALENT,

INCLÒS EL SUPORT I LA

COL·LOCACIÓ.

39,71 3,000 0,4626 119,13 96,89

EPICA110 UD CASC DE SEGURETAT HOMOLOGAT. 6,51 15,000 0,3827 97,65 97,26

EBAU1010 UT FARMACIOLA INSTAL·LADA EN OBRA. 96,62 1,000 0,3728 96,62 97,63

EPICA210 UD ULLERES ANTI - POLS I ANTI-

IMPACTE.

6,31 15,000 0,3629 94,65 98,00

EPICA410 UD MASCARETA RESPIRACIÓ ANTI -

POLS.

5,86 15,000 0,3430 87,90 98,33

EPIM1010 UD PAR DE GUANTS DE CUIR. 2,10 40,000 0,3231 84,00 98,66

EPIC5020 UD IMPERMEABLE. 8,26 10,000 0,3232 82,60 98,97

EPICA630 UD PANTALLA DE SEGURETAT PER

SOLDADOR ELÈCTRIC.

16,41 5,000 0,3233 82,05 99,29

EPIC1030 UD PARELL MANIGUETS SOLDADOR. 8,41 5,000 0,1634 42,05 99,45

EPICA230 UD ULLERES DE SOLDADOR. 8,11 5,000 0,1635 40,55 99,61

EPIC5030 UD DAVANTALS DE COS PER SOLDADOR. 7,81 5,000 0,1536 39,05 99,76

EPIM1030 UD PAR DE GUANTS DE SOLDADOR. 4,69 5,000 0,0937 23,45 99,85

EPIC4030 UD PAR POLAINES SOLDADOR. 4,51 5,000 0,0938 22,55 99,93

EPICA412 UD FILTRE MASCARETA ANTI - POLS. 0,57 30,000 0,0739 17,10 00,00

TOTAL: 100,0039,00

Euro
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Estudi de Seguretat i Salut
Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca Est de la part alta
de Salinas (Sant Boi de Llobregat)

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPITOL Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPITOL 01.01  FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT 1.481,70

CAPITOL 01.02  REUNIÓ MENSUAL DEL COMITÉ 579,18

CAPITOL 01.03  EQUIPS PROTECCIONS COL·LECTIVES 9.550,82

CAPITOL 01.04  SENYALITZACIÓ 2.625,96

CAPITOL 01.05  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I COMPOSTOS PERILLOSOS 119,13

CAPITOL 01.06  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 2.654,55

CAPITOL 01.07  INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 3.412,44

CAPITOL 01.08  FARMACIOLA I MATERIAL SANITARI 576,91

CAPITOL 01.09  MANTENIMENT I REPOSICIÓ DE PROTECCIONS 5.025,20

PRES.PARCIAL 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT 26.025,89

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
26.025,89

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: PRES.PARCIAL Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PRES.PARCIAL 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT 26.025,89

26.025,89

euros



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca est de la part Alta de Salinas 

 (T.M. Sant Boi de Llobregat) 

Annex 11: Estudi de Seguretat i Salut 

ÚLTIM FULL 



Estudi de Seguretat i Salut
Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca Est de la part alta
de Salinas (Sant Boi de Llobregat)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 26.025,89

13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 26.025,89......................................................... 3.383,37

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 26.025,89............................................................ 1.561,55

Subtotal 30.970,81

16,00 % IVA SOBRE 30.970,81........................................................................................... 4.955,33

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 35.926,14

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRENTA-CINC MIL NOU-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS )

                                                         Barcelona, Maig de 2010

                                                              Autor del Projecte

                                                        Sgt: Marc Ribés Timoneda

                                               Enginyer Tècnic d´Obres Públiques
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1.- MEMÒRIA 

1.1.- DESCRIPCIO GENERALITATS 

Per dur a terme el “Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca 

est de la part alta de Salines (Sant Boi de Llobregat)” és necessària l’ocupació de terrenys 

afectats per les obres. 

Per a tal fi és necessària l’elaboració d’una relació dels béns i drets afectats, la seva valoració i 

la realització dels plànols parcel·laris que permetin tramitar l’expedient d’ocupacions i 

expropiacions dels terrenys afectats 

El terreny ocupat serà el necessari per accedir a les obres i una faixa de terreny coincident amb 

el traçat suficient per a la seva execució. Els terrenys a ocupar són de naturalesa urbana i 

rústica (bàsicament de conreus de regadiu, fruiters de regadiu i hivernacles). 

Administrativament, els terrenys afectats pertanyen al municipi de Sant Boi de Llobregat. 

 S’han considerat tres tipus d’afeccions: ocupació temporal, ocupació definitiva i servitud 

d’aqüeducte que es defineixen a l’apartat següent. 

1.2.- CRITERIS ADOPTATS 

1.2.1.- Servitud d’aqüeducte 

Es defineix com la zona compresa a 2,5 m de l’eix del col·lector mesurat en horitzontal i 

perpendicular al mateix i la projecció vertical del dipòsit.  

1.2.2.- Ocupació temporal 

Es defineix com la franja de terreny necessària per a l’execució de les obres i la seva valoració 

és independent de la servitud d’aqüeducte definida anteriorment. La superfície a ocupar 

temporalment per a l’execució de les obres es de 12 metres perpendiculars al eix . S’han definit 

altres superfícies d’ocupació temporal (utilitzant les recomanacions del Estudi d’incidència 

ambiental, annex 14) per permetrà l‘acopi de material, ubicar les casetes d’obra i generar els 

espais de treball necessaris per la realització dels clavaments. 

De forma puntual, s’han definit ocupacions temporals en aquelles parcel·les afectades que per 

culpa de les obres presentin fragments de parcel·les aïllats de superfície tant petita que no es 

podran posar en producció durant el període d’execució de les obres. 
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1.2.3.- Expropiació 

Es considera l’ocupació definitiva, en aquells casos en que es precisi l’ocupació del terreny per  

instal·lacions a la superfície del terreny  o una profunditat que incapaciti el terreny pel seu ús 

agrícola.  Incloent en aquest concepte les superfícies ocupades per les arquetes i registres. 

1.3.- VALORACIÓ ECONÒMICA  

La valoració dels béns i drets afectats per l’execució de l’obra s’ha fet en funció del tipus 

d’afecció i de la valoració sòl.  

La valoració econòmica total estimada de les afeccions és de 13.544,19 € (tretze mil cinc-cents 

quaranta-quatre euros amb dinou cèntims d’euro). 

1.4.- RELACIÓ DELS BENS I DRETS AFECTATS  

S’adjunta la relació de les afeccions estimades al projecte i desglossada per termes municipals. 

Cada finca s`ha identificat a un número de finca afectada indicant  les dades del titular, les 

dades cadastrals, el tipus de afectació i les seves superfícies. 

El resum de les superfícies afectades per l’execució de les obres es: 

 Superfície (m2) 

Ocupació Temporal 16.823,62 

Servitud d’aqüeducte 4.854,70 

Definitiva 403,34 
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Annex 12:Expropiacions

NUM_PARCE POLÍGON PARCEL·LA REFERÈNCIA CADASTRAL PROPIETARI ADREÇA NÚMERO PIS CP POBLACIÓ

SUPERFÍCIE
DEFINITIVA

(M2)

SUPERFÍCIE
OCUPACIÓ

TEMPORAL (M2)

SUPERFÍCIE DE 
SERVITUD

D'AQÜEDUCTE (M2) US MAJORITARI URBÀ/RÚSTICA
1 05777 00006 AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT Pl.Ajuntament 1 8830 SANT BOI DE LLOBREGAT 42,2 0,51 OBRES D'URBANITZACIÓ I JARDINERIA URBÀ
2 00003 DOMINI PÚBLIC VIAL 64,56 27,44 VIAL RÚSTICA
3 00030 09001 AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT Pl.Ajuntament 1 8830 SANT BOI DE LLOBREGAT 185,49 95,26 VIAL RÚSTICA
4 00030 09003 AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT Pl.Ajuntament 1 8830 SANT BOI DE LLOBREGAT 17,12 17,12 CAMÍ RÚSTICA
5 00030 09002 AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT Pl.Ajuntament 1 8830 SANT BOI DE LLOBREGAT 113,27 54,23 CAMÍ RÚSTICA
6 00030 00001 08199A030000010000MW JOSEFINA ESKA MATOMBA C.Roger de Lluria 29 Pral.1 8009 BARCELONA 2,30 3085,36 1259,46 CONREU REGADIU RÚSTICA
7 00030 00054 08199A030000540000MX MONTSERRAT FONTANA INDIA Distrcite Marina 1 (Cal Penya) 0 8830 SANT BOI DE LLOBREGAT 16,6 16,6 CONREU REGADIU RÚSTICA
8 00030 00053 08199A030000530000MD MERCÈ PERE SERRA C.Nou 14 8830 SANT BOI DE LLOBREGAT 0,77 530,7 245,42 FRUITERS DE REGADIU RÚSTICA
9 00030 00047 08199A030000470000MO ROSA LABERNIA TORRES C.Plana 19 Bx. 8830 SANT BOI DE LLOBREGAT 1,53 1621,86 594,47 FRUITERS DE REGADIU RÚSTICA

10 00030 00063 08199A030000630000MU AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT Pl.Ajuntament 1 8830 SANT BOI DE LLOBREGAT 532,4 290,5 FRUITERS DE REGADIU RÚSTICA
11 00003 09004 AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT Pl.Ajuntament 1 8830 SANT BOI DE LLOBREGAT 18,37 10,8 CAMÍ RÚSTICA
12 00003 09002 AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT Pl.Ajuntament 1 8830 SANT BOI DE LLOBREGAT 111,24 11,49 CAMÍ RÚSTICA
13 00003 00177 08199A003001170000MQ FRANCISCO PUIG DE CARCER C.Boqueria 10 8002 BARCELONA 1,53 1322,97 585,42 CONREU REGADIU RÚSTICA
14 00003 09010 ADMINISTRADOR DE INF.FERROVIARIES C.Corsega 301-305 5 Planta 8008 BARCELONA 279,26 116,87 IMPRODUCTIU RÚSTICA
15 00003 00024 08199A003000240000MM FRANCISCO PUIG DE CARCER C.Boqueria 10 8002 BARCELONA 0,77 806,7 324,98 CONREU REGADIU RÚSTICA
16 00003 00032 08199A003000320000MX PILAR BARRACHINA ANDREU C.Eusebi Güell 82 8830 SANT BOI DE LLOBREGAT 0,77 343,63 174,54 HORTA REGADIU RÚSTICA
17 00003 00176 08199A003001760000MG REGINA TORRENTS BARACHINA C.Antoni Gaudí 98 Bx.1ª 8830 SANT BOI DE LLOBREGAT 1,17 4988,32 609,12 HORTA REGADIU RÚSTICA
18 00003 09007 AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT Pl.Ajuntament 1 8830 SANT BOI DE LLOBREGAT 43 18,42 CAMÍ RÚSTICA
19 00003 00021 08199A003000210000ML FRANCISCA LLADO ESCANILLA C.Miquel 8830 SANT BOI DE LLOBREGAT 4,14 3,68 IMPRODUCTIU RÚSTICA
20 00003 09011 AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT Pl.Ajuntament 8830 SANT BOI DE LLOBREGAT 818,15 181,57 CAMÍ RÚSTICA
21 00003 09013 DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC 394,50 1878,28 216,8 DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC RÚSTICA

TOTAL 403,34 16823,62 4854,70
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1.- AFECCIONS A SERVEIS I INFRAESTRUCTURES. CONSIDERACIONS PRÈVIES 

En l’execució de les obres del present Projecte necessàriament es produiran interferències 

sobre alguns dels serveis existents al municipi de Sant Boi de Llobregat. Per aquest motiu, s’ha 

elaborat un inventari dels serveis i infraestructures afectades, s’han confeccionat els plànols 

corresponents, i s’han realitzat les gestions oportunes amb les empreses o entitats titulars 

d’aquests serveis. 

A la redacció del present projecte es consideren serveis o infraestructures afectades la totalitat 

de les esteses, conduccions, instal·lacions i les seves zones de servitud que són interceptades 

o són cobertes amb algun dels elements o obres que s’inclouen al document. 

Per a la identificació dels diferents serveis i infraestructures s’ha fet servir informació procedent 

de les companyies titulars d’aquests. 

2.- DEFINICIÓ DELS TIPUS D’AFECCIÓ 

En l’execució de les obres es poden distingir tres tipus d’afecció a serveis i/o infraestructures: 

- Desviament: es considera l’anul·lació d’un tram o instal·lació i la seva recomposició 

amb un nou traçat diferent al anterior. 

- Reposició: es considera la restitució d’un tram o instal·lació amb les mateixes 

característiques de traçat que presentava originàriament. 

- Manteniment: es considera en aquesta afecció el desplegament de mesures 

encaminades a la protecció dels serveis i infraestructures existents, incloent 

possibilitats de mesures de vigilància amb cost nul aper part de les companyies 

titulars. 

3.- RELACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS 

Els possibles serveis afectats en l’àmbit de projecte pels diferents elements d’obra són els que 

s’adjunten en la següent taula: 

SERVEIS TITULARITAT 
AFECCIÓ 
PREVISTA

Aigua potable AGBAR Manteniment 

Sanejament en 

Alta

EMSSA NO 

Electricitat FECSA-ENDESA NO 

Gas Gas Natural Manteniment 

Telefonia Telefònica NO 

Fibra Òptica Localret NO 
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El recorregut o traçat dels mateixos queda degudament grafiat als plànols que acompanyen el 

present annex. 

3.1.- NO AFECCIÓ 

Tal i com queda reflectit als corresponents plànols, així com a la taula anterior, no es veuran 

afectades amb motiu de l’execució de les obres les següents companyies:  

- Sanejament en Alta: EMMSA 

- Electricitat: FECSA-ENDESA 

- Telefonia: Telefónica 

- Fibra Óptica: Localret 

3.2.- MANTENIMENT DE SERVEI 

Degut a la seva proximitat a l’àrea d’influència dels treballs, precisaran d’una especial atenció 

els següents serveis: 

- Aigua potable: AGBAR 

- Gas: Gas Natural 

En aquests casos es preveuran les mesures de protecció tipus estintolament o “apeos” de les 

canonades existents.  

Aquestes companyies ja han estat degudament informades de les actuacions previstes 

mitjançant les corresponent cartes enviades. Si bé no es veuran afectades, es considera que 

s’haurà de posar en coneixement de les mateixes les dates d’inici dels treballs. 

4.- RELACIÓ D’INFRAESTRUCTURES EXISTENTS 

Les possibles infraestructures afectades en l’àmbit de projecte pels diferents elements d’obra 

són les que s’adjunten en la següent taula: 

INFRAESTRUCTURA 
TITULARITAT i/o 
EXPLOTACIÓ

AFECCIÓ 
PREVISTA

Ferrocarril ADIF NO 

Reg

Comunitat de Regants 

del Canal de la Dreta del 

Llobregat

Desviament 

Reutilització DEPURBAIX 

Desviament 

(1200) 

Manteniment 

(1600) 

Salmorres ACA Manteniment 
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El recorregut o traçat dels mateixos queda degudament grafiat als plànols que acompanyen el 

present annex. 

4.1.- NO AFECCIÓ 

Tal i com queda reflectit als corresponents plànols, així com a la taula anterior, no es veurà 

afectada amb motiu de l’execució de les obres la següent infraestructura: 

- Ferrocarrils: ADIF (Pas en viaducte) 

4.2.- MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURA 

Degut a la seva proximitat a l’àrea d’influència dels treballs, precisaran d’una especial atenció: 

- Canonada de reutilització FACX DN 1600: DEPURBAIX 

- Canonada de salmorres DN 600: ACA 

Al igual que s’ha comentat abans, es preveuran les mesures de protecció addicionals, tipus 

estintolament o “apeos”, de les canonades existents.  

Aquestes companyies ja han estat degudament informades de les actuacions previstes 

mitjançant les cartes enviades que se adjunten en el present annex. Si bé no es veuran 

afectades, es considera que s’haurà de posar en coneixement de les mateixes les dates d’inici 

dels treballs. 

4.3.- DESVIAMENT D’INFRAESTRUCTURA 

Amb motiu de la implantació dels nous elements projectats, s’hauran de modificar les següents 

infraestructures existents: 

- Canonada de reg de FA DN 1000: Comunitat de Regants del Canal de la Dreta. 

- Canonada de reutilització FACX DN 1200: DEPURBAIX 

La canonada de reg de la Comunitat de regants del Canal de la Dreta s’ha desviat com a 

conseqüència de la implantació del dipòsit. Per això es proposa un traçat alternatiu, el qual es 

pot veure al document núm. 2 de plànols. Queda degudament valorat al pressupost del present 

annex.

Les canonades d’aigua de reutilització de Depurbaix s’han modificat en alçat per tal de 

permetre el pas de la conducció de sortida projectada. S’adjunta una solució de reposició en els 

plànols corresponents, així com una dotació econòmica per tal de poder-la dur a terme. 

5.- VALORACIÓ ECONÒMICA 

Els esmentats treballs de reposició i manteniment dels serveis i infraestructures existents, que 

es veuran afectats com a conseqüència de les obres projectades, ascendeix a la quantitat de 

64.334,52 €. 
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1.- TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 

classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de 

gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins 

residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 

codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no 

tenen per què coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun 

dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb 

l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus, com és el cas de la seva classificació. 

1.1.- RESIDUS PRINCIPALS 

Els principals residus de la present obra de demolició son els següents: 

 Terres 

 Roca 

 Formigó (paviments, murs, ...) 

 Mescles bituminoses 

 Restes vegetals 

 Metalls 

 Maons 

 Altres: fusta, vidre i plàstic 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(17) Residus de la construcció i demolició 

17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics 
17 01 01 Formigó 

17 01 02 Maons 

17 01 03 Teules i materials ceràmics 

17 02 Fusta, vidre i plàstic 
17 02 01 Fusta 

17 02 02 Vidre 

17 02 03 Plàstic 

17 03 Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes enquitranats 
17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 
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17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  
17 04 01 Coure, bronze, llautó 

17 04 02 Alumini 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Ferro i acer 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

17 05 Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge 
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

(20) Residus municipals (residus domèstics residus assimilables procedents dels 
comerços, indústries i institucions), incloses les fraccions recollides selectivament

20 02 Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris) 
20 02 01 Residus biodegradables 

Aquests residus es consideren com NO ESPECIALS. 

1.2.- ALTRES RESIDUS 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

 Paper, cartró 

 Vasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de netaja, materials de filtració i roba de 
protecció no especificats en cap altra categoria 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS.

1.3.- RESIDUS GENERATS DURANT LES OBRES 

Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 
12 i 19)

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

(02) Residus de l’agriculura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus 
de la preparació i elaboració d’aliments 

02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 
02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 
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Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 

1.4.- VOLUM DE RESIDUS 

Els volums dels principals residus generats per l’obra són els següents: 

Tipus de residu Amidament

Asfalt (m3) 45,706 

Restes vegetals (m2) 9.636,008 

Roca i Terres (m3) 37.602,43 

Enderroc Sèquia de formigó (ml) 48 

Enderrocs d’obra (Formigó, materials 

ceràmics, roca, terres, metalls...) (m3)
73,355

Metall (ml) 37,97 

Demolició canonada de formigó armat de 

diàmetre 1200 (ml) 
22

Es considera que no tots aquests residus hauran de ser lliurats a un gestor autoritzat, ja que 

molts d’ells poden ser reutilitzats a la pròpia obra. Pel que fa a les roques i terres obtinguts en 

l’excavació de desmunts i rases poden ser utilitzats en el replè de terraplens i rases, sempre 

que tècnicament sigui adient a criteri de la Direcció d’Obres, mentre que les terres vegetals 

poden ser reutilitzades en la preparació del terreny anterior a la revegetació. 

2.- VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

2.1.- MARC LEGAL 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que 

hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre 

l’entorn.

La gestió de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonòmic per la Llei 6/1993, de 15 

de Juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny,  així com la 

Llei 3/1998 de febrer de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. A nivell estatal es 

troba regulada per la Llei 10/1998 de 21 d’abril de residus, desenvolupada reglamentàriament 
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pel Real Decret 833/1998 de 20 de juliol i el Real Decret 952/1997 de 20 de juny, en el que es 

desenvolupen les normes bàsiques sobre els aspectes referits a les obligacions dels productors 

i gestors i a les operacions de gestió. 

A nivell sectorial, la normativa aplicable és el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, així 

com l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 

valorització i eliminació dels residus i la llista europea de residus. 

2.2.- PROCÉS DE DESCONTRUCCIÓ 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 

mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el 

conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció que fa possible un alt grau de 

recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de 

facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa 

homogènia i exempts de materials perillosos. 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 

paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament 

mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos 

components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. 

Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per 

acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar 

correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per 

aconseguir aquesta separació són les següents: 

Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus  

Asfalt 

Formigó 

Terres, roca 

Material vegetal 

Metalls

Altres: vidre, fusta, plàstics. 

Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus 

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus 

Nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
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Naturalesa dels riscs 

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 

A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 

2.3.- GESTIÓ DELS RESIDUS 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Pla de Gestió de Residus consisteixen principalment 

en:

 Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels 

residus. 

 Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas 

els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 

 Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es 

gestionen mitjançant els següents processos: 

T 11- Disposició de residus inerts 

Formigó 

Metalls

Vidres, plàstics 

T 15- Disposició en dipòsit de terres i runes 

Formigó, maons 

Zona d’emmagatzematge de
formigó i material ceràmic

Zona d’emmagatzematge de 
metalls (acer laminat)

Zona d’emmagatzematge de
materials tòxics en diferents 

dipòsits

Zona d’emmagatzematge de
fibrociment

Zona d’acopi de terres

Contenidor per a plàstic per a  
reciclar

Contenidor per a paper i cartró
per a reciclar

Contenidor per a fusta
per a reciclar

Contenidor de banals per
abocador
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Materials ceràmics 

Vidre

Terres

Paviments

Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

V 11- Reciclatge de paper i cartó 

V 12- Reciclatge de plàstics 

V-14 Reciclatge de vidre 

V-15 Reciclatge i recuperació de fustes 

V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

V 83- Compostatge 

El seguiment es realitzarà documentalment i visual tal i com indiquen les normes del Catàleg de 

Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure 

entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al 

llarg del seu recorregut. 

Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb 

un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de 

residus. 

Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d’un 

residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per 

a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al 

productor o posseïdor del residu. 

2.4.- GESTIÓ DE RESIDUS TÒXICS I/O PERILLOSOS 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o 

provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests 

consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la 
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deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per 

gestor autoritzat. 

D’entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta 
categoria els següents:

 Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 

 Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com 

envasos que els contenen. 

 Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 

manteniment de maquinaria i equips. 

 Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients 

que els contenen. 

 Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 

 Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 

 Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu:

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en 

bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i 

perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i 

homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat 

de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. La Junta de Residus, desprès 

del corresponent concurs públic, ha fet concessionària a l’empresa CATOR, S.A., la qual és 

encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen 

a Catalunya. 

Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de 

forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, 

donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de recipients. 

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats 

a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament 

identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi 

d’evitar fugues durant la seva manipulació. 
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En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase 

d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes 

competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements 

contaminats i procedir a la seva restitució. 

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen 

residus perillosos figurarà: 

El codi d’identificació els residus 

El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

La data d’envasament 

La naturalesa dels rics que presenten els residus 

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 

superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, 

prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1

Obra 01 Pressupost Col·lector general de sortida

Capítol 01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA

Subcapítol 02 Moviment de terres

F226U020 Estesa, terraplenada i piconatge per a caixa de paviment de terres, amb una compactació del 95% del PM (no inclou terres),amb part proporcional de reperfilat de talussos (P -
11)

23.704,670 m3

Tipus de Control: Materials

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104

6,00 26,46 158,76 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D4204 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

6,00 33,50 201,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107

6,00 44,43 266,58 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108

1,00 59,84 59,84 1 0,000 M3 1,0000 Tram

J03D9209 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

6,00 111,02 666,12 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204

6,00 35,72 214,32 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

Tipus de Control: Execució

J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 10,66 10,66 1 0,000 M2 1,0000 Tram

J03DR100 Contingut de sulfats solubles en un sòl (SO4-) 1,00 30,51 30,51 1 0,000 M2 1,0000 Tram
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J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 1,00 115,91 115,91 1 0,000 M2 1,0000 Tram

F226UN00 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 12) 795,250 m3

Tipus de Control: Materials

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104

1,00 26,46 26,46 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D4204 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

1,00 33,50 33,50 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107

1,00 44,43 44,43 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108

1,00 59,84 59,84 1 0,000 M3 1,0000 Tram

J03D9209 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

1,00 111,02 111,02 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204

1,00 35,72 35,72 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic

Tipus de Control: Execució

J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 10,66 10,66 1 0,000 M2 1,0000 Tram

J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1

1,00 12,66 12,66 1 0,000 M2 1,0000 Tram

Obra 01 Pressupost Col·lector general de sortida

Capítol 01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA
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Subcapítol 03 Conduccions

FD7EU020 Subministrament de calaix prefabricat de formigó armat, de secció rectangular i 250x250x225 cm de mides interiors, d'unió encadellada amb junt de goma tipus Arpon segellat
interiorment amb massilla de poliuretà, inclosa la col·locació del marc sobre solera de 10 cm de formigó HM-15 i 2 cm de sorra fina d'anivellament, incloent l'execució del llit de
formigó i l'estesa de sorra d'anivellament (Dades de càlcul: Ambient de classe IIIA +Qb, segons EHE i recobriment màxim de terres de fins a 5 m)  (P - 49)

54,000 m

Tipus de Control: Execució

JZ122205 Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe
corresponent

1,00 505,65 505,65 1 0,000 U 1,0000 Tram

FD7EU050 Subministrament de calaix prefabricat de formigó armat, de secció rectangular i 150x250x230 cm de mides interiors, d'unió encadellada amb junt de goma tipus Arpon, segellat
interiorment  amb massilla de poliuretà, inclosa la col·locació del marc sobre solera de 10 cm de formigó HM-15 i 2 cm de sorra fina d'anivellament, incloent l'execució del llit de
formigó i l'estesa de sorra d'anivellament  (Dades de càlcul: Ambient de classe IIIA +Qb, segons EHE i recobriment màxim de terres de fins a 5 m)  (P - 51)

617,900 m

Tipus de Control: Execució

JZ122205 Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe
corresponent

1,00 505,65 505,65 1 0,000 U 1,0000 Tram

FD7EU040 Subministrament de calaix prefabricat de formigó armat, de secció rectangular i 150x200x230 cm de mides interiors, d'unió encadellada amb junt de goma tipus Arpon, segellat
interiorment  amb massilla de poliuretà, inclosa la col·locació del marc sobre solera de 10 cm de formigó HM-15 i 2 cm de sorra fina d'anivellament, incloent l'execució del llit de
formigó i l'estesa de sorra d'anivellament (Dades de càlcul: Ambient de classe IIIA +Qb, segons EHE i recobriment màxim de terres de fins a 5 m)  (P - 50)

65,000 m

Tipus de Control: Execució

JZ122205 Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe
corresponent

1,00 505,65 505,65 1 0,000 U 1,0000 Tram

F305VN00 Formigó per formació de mitjes canyes, banquetes, cubetes i formació de pendents, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
qualsevol mitjà, inclòs part proporcional de mitjans auxiliars i tasques necessàries pel modelat de les formes definides als plànols (P - 19)

249,499 m3
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Tipus de Control: Execució

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

5,00 92,04 460,20 1 50,000 M3 1,0000 Tram

F305VN01 Subministrament i col·locació base de morter per a la formació de mitja canya i/o de recrescuts (P - 20) 36,845 m3

Tipus de Control: Execució

J071530C Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
160x40x40 mm, segons la norma UNE EN 1015-11

2,00 79,43 158,86 1 25,000 M3 1,0000 Tram

FD7FUN76 Subministrament i col·locació de tub de PVC de 600 mm de diàmetre, de paret estructurada, per a formació de mitja canya en acabat interior de calaix de formigó  (P - 54) 552,675 m

Tipus de Control: Materials

JFA1120A Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE_EN 1452-2 6,00 55,46 332,76 1 100,000 M 1,0000 Estadístic

JFA1210B Determinació de la densitat del material pel mètode del picnòmetre d'una mostra de tub de PVC,
segons la norma UNE-EN ISO 1183-3

6,00 61,51 369,06 1 100,000 M 1,0000 Estadístic

JFA1410A Determinació del comportament enfront de la calor d'una mostra de tub de PVC, segons la
norma UNE_EN 1452-2

6,00 98,38 590,28 1 100,000 M 1,0000 Estadístic

JFA1510A Determinació de la resistència a l'impacte (90 impactes) d'una mostra de tub de PVC, segons la
norma UNE-EN 744

6,00 276,77 1.660,62 1 100,000 M 1,0000 Estadístic

JFA1710A Determinació de l'absorció d'aigua, per immersió a 100°C d'una mostra de tub de PVC, segons
la norma UNE_EN 1452-2

6,00 160,67 964,02 1 100,000 M 1,0000 Estadístic
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JG21C203 Assaig de corbat sobre un tub de PVC per a canalitzacions, segons la norma UNE_EN 50086-1 6,00 21,13 126,78 1 100,000 M 1,0000 Estadístic

JG21D203 Resistència a la propagació de la flama d'un tub de PVC, segons la norma UNE_EN 50086-1 6,00 32,91 197,46 1 100,000 M 1,0000 Estadístic

JG21E203 Determinació del grau de protecció d'un tub de PVC per a canalitzacions, segons la norma
UNE_EN 50086

6,00 80,68 484,08 1 100,000 M 1,0000 Estadístic

JG21F203 Resistència a l'atac químic d'un tub de PVC, segons la norma UNE_EN 50086-1 6,00 109,69 658,14 1 100,000 M 1,0000 Estadístic

JZ114E10 Jornada d'inspector per a proves d'estanqueitat i pressió en trams de xarxes de tuberies 1,00 505,65 505,65 Si 1 0,000 M 1,0000 Tram

FD7HU010 Subministre de canonada de formigó armat de secció circular i diàmetre interior 1500 mm, classe IV ASTM, per a col·locació sense obertura de rasa, per empenta horitzontal,
inclosa la col·locació al fons del pou d'atac de la perforació (P - 55)

98,000 m

Tipus de Control: Materials

JFG11301 Assaig de flexió longitudinal d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre 1000 i 1500 mm,
segons el plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del
MOPT

1,00 446,61 446,61 1 100,000 1 1,0000 Estadístic

JFG12E01 Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre 1000 i
1500 mm, segons el plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT

1,00 446,61 446,61 1 100,000 M 1,0000 Estadístic

JFG13022 Determinació de la capacitat d'absorció d'un tub de formigó porós, sota una pressió hidrostàtica
d'1 kg/cm2, segons la norma ASTM C 497

1,00 138,90 138,90 1 100,000 M 1,0000 Estadístic

JFG14001 Assaig d'estanquitat d'un tub de formigó, segons el plec de prescripcions tècniques general per a
canonades d'abastament d'aigua del MOPT

1,00 221,02 221,02 1 100,000 M 1,0000 Estadístic

JFG14011 Assaig d'estanquitat del conjunt format per dos trossos de tub units pel junt corresponent, segons
el plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament de poblacions del
MOPT

1,00 440,30 440,30 1 100,000 M 1,0000 Estadístic
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JFG15000 Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub, amb determinació del diàmetre
interior, longitud, gruix i desviació màxima respecte la generatriu

1,00 56,25 56,25 1 100,000 M 1,0000 Estadístic

FD78U010 Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de formigó armat de 1500 mm de diàmetre nominal classe III, segons ASTM C 76-99 amb unió de campana amb
anella elastomèrica, solera de 15 cm, sense rebliment (P - 47)

60,000 m

Tipus de Control: Materials

JFG11301 Assaig de flexió longitudinal d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre 1000 i 1500 mm,
segons el plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del
MOPT

1,00 446,61 446,61 1 100,000 M 1,0000 Estadístic

JFG12E01 Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre 1000 i
1500 mm, segons el plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT

1,00 446,61 446,61 1 100,000 M 1,0000 Estadístic

JFG13022 Determinació de la capacitat d'absorció d'un tub de formigó porós, sota una pressió hidrostàtica
d'1 kg/cm2, segons la norma ASTM C 497

1,00 138,90 138,90 1 100,000 M 1,0000 Estadístic

JFG14001 Assaig d'estanquitat d'un tub de formigó, segons el plec de prescripcions tècniques general per a
canonades d'abastament d'aigua del MOPT

1,00 221,02 221,02 1 100,000 M 1,0000 Estadístic

JFG14011 Assaig d'estanquitat del conjunt format per dos trossos de tub units pel junt corresponent, segons
el plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament de poblacions del
MOPT

1,00 440,30 440,30 1 100,000 M 1,0000 Estadístic

JFG15000 Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub, amb determinació del diàmetre
interior, longitud, gruix i desviació màxima respecte la generatriu

1,00 56,25 56,25 1 100,000 M 1,0000 Estadístic

F450U020 Formigó per a estructures, HA-30/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb qualsevol mitjà (P - 26) 84,211 m3

Tipus de Control: Execució

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

2,00 92,04 184,08 1 50,000 M3 1,0000 Tram
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F4B03000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura d'estructures, inclos la neteja de les armadures, neteja del fons de l'encofrat, separadors, les
pèrdues i increments de material corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. el pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric (P - 28)

5.221,020 kg

Tipus de Control: Materials

J0B00T0R Preparació d'una proveta mecanitzada, amb soldadura prevista segons la norma UNE-EN 1597-1 0,00 74,58 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B03S0R Assaig de tracció del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE-EN 1597-1 0,00 122,98 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B0M80D Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-019-50

0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B0N80E Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 7-027-51

0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B0P80F Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-028-75 1R

0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B0Q80G Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-029-51

0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B0R80M Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1 0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B0S80J Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni d'una mostra d'acer,
segons la norma UNE 7014-50

0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B0VS0R Assaig de resiliència del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE-EN 1597-1 0,00 143,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE 7-475-92 (1) 1,00 143,65 143,65 1 6.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 10025

0,00 119,14 0,00 Si 1 20.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1960C Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO
6506-1

0,00 13,06 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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J441C007 Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia amb pel.lícula de 10x40 cm i
classificació , segons la norma UNE-EN 12517-1

0,00 23,40 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,94 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic

J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461

3,00 36,25 108,75 1 2.000,000 1,0000 Estadístic

Tipus de Control: Execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la norma DB SE A 3,00 15,32 45,96 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram

Obra 01 Pressupost Col·lector general de sortida

Capítol 01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA

Subcapítol 04 Obra de derivació

Apartat 01 Moviment de terres

F228UN00 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 13)

89,158 m3

Tipus de Control: Materials

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104

1,00 26,46 26,46 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D4204 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

1,00 33,50 33,50 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107

1,00 44,43 44,43 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic
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J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108

1,00 59,84 59,84 1 0,000 M3 1,0000 Tram

J03D9209 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

1,00 111,02 111,02 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204

1,00 35,72 35,72 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

Tipus de Control: Execució

J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 10,66 10,66 1 0,000 M2 1,0000 Tram

J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1

1,00 12,66 12,66 1 0,000 M2 1,0000 Tram

Obra 01 Pressupost Col·lector general de sortida

Capítol 01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA

Subcapítol 04 Obra de derivació

Apartat 02 Estructures

F450U020 Formigó per a estructures, HA-30/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb qualsevol mitjà (P - 26) 37,555 m3

Tipus de Control: Execució

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

1,00 92,04 92,04 1 50,000 M3 1,0000 Tram

F305VN00 Formigó per formació de mitjes canyes, banquetes, cubetes i formació de pendents, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
qualsevol mitjà, inclòs part proporcional de mitjans auxiliars i tasques necessàries pel modelat de les formes definides als plànols (P - 19)

10,363 m3
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Tipus de Control: Execució

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

1,00 92,04 92,04 1 0,000 M3 1,0000 Tram

F4B03000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura d'estructures, inclos la neteja de les armadures, neteja del fons de l'encofrat, separadors, les
pèrdues i increments de material corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. el pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric (P - 28)

3.478,100 kg

Tipus de Control: Materials

J0B00T0R Preparació d'una proveta mecanitzada, amb soldadura prevista segons la norma UNE-EN 1597-1 0,00 74,58 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B03S0R Assaig de tracció del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE-EN 1597-1 0,00 122,98 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B0M80D Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-019-50

0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B0N80E Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 7-027-51

0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B0P80F Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-028-75 1R

0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B0Q80G Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-029-51

0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B0R80M Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1 0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B0S80J Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni d'una mostra d'acer,
segons la norma UNE 7014-50

0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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J0B0VS0R Assaig de resiliència del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE-EN 1597-1 0,00 143,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE 7-475-92 (1) 1,00 143,65 143,65 1 6.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 10025

0,00 119,14 0,00 Si 1 20.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1960C Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO
6506-1

0,00 13,06 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J441C007 Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia amb pel.lícula de 10x40 cm i
classificació , segons la norma UNE-EN 12517-1

0,00 23,40 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,94 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic

J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461

2,00 36,25 72,50 1 2.000,000 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost Col·lector general de sortida

Capítol 01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA

Subcapítol 04 Obra de derivació

Apartat 03 Acabats

F4LZSN01 Plaques massisses prefabricades de formigó armat per a sostre, de 20 cm de cantell i planta rectangular de 140 cm de llargària i 60 cm d'amplària, col·locades i segellades per
poder ésser desmuntades, aptes per a càrregues de trànsit, segons plànols de detall (P - 30)

0,840 m2

Tipus de Control: Execució

JZ122205 Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe
corresponent

1,00 505,65 505,65 Si 1 0,000 U 1,0000 Tram

Obra 01 Pressupost Col·lector general de sortida

Capítol 01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA

Subcapítol 04 Obra de derivació
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Apartat 04 Conducció a EB EMSSA

F226U020 Estesa, terraplenada i piconatge per a caixa de paviment de terres, amb una compactació del 95% del PM (no inclou terres),amb part proporcional de reperfilat de talussos (P -
11)

229,240 m3

Tipus de Control: Materials

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104

0,00 26,46 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D4204 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

0,00 33,50 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107

0,00 44,43 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D9209 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

0,00 111,02 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204

0,00 35,72 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

FD7FUM76 Subministrament i col·locació de tub de PVC de 600 mm de diàmetre, de paret estructurada. Completament instal·lat (P - 53) 22,000 m

Tipus de Control: Materials

JFA1120A Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE_EN 1452-2 1,00 55,46 55,46 1 0,000 M 1,0000 Estadístic

JFA1210B Determinació de la densitat del material pel mètode del picnòmetre d'una mostra de tub de PVC,
segons la norma UNE-EN ISO 1183-3

1,00 61,51 61,51 1 0,000 M 1,0000 Estadístic

JFA1410A Determinació del comportament enfront de la calor d'una mostra de tub de PVC, segons la
norma UNE_EN 1452-2

1,00 98,38 98,38 1 0,000 M 1,0000 Estadístic
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JFA1510A Determinació de la resistència a l'impacte (90 impactes) d'una mostra de tub de PVC, segons la
norma UNE-EN 744

1,00 276,77 276,77 1 0,000 M 1,0000 Estadístic

JFA1710A Determinació de l'absorció d'aigua, per immersió a 100°C d'una mostra de tub de PVC, segons
la norma UNE_EN 1452-2

1,00 160,67 160,67 1 0,000 M 1,0000 Estadístic

JG21C203 Assaig de corbat sobre un tub de PVC per a canalitzacions, segons la norma UNE_EN 50086-1 1,00 21,13 21,13 1 0,000 M 1,0000 Estadístic

JG21D203 Resistència a la propagació de la flama d'un tub de PVC, segons la norma UNE_EN 50086-1 1,00 32,91 32,91 1 0,000 M 1,0000 Estadístic

JG21E203 Determinació del grau de protecció d'un tub de PVC per a canalitzacions, segons la norma
UNE_EN 50086

1,00 80,68 80,68 1 0,000 M 1,0000 Estadístic

JG21F203 Resistència a l'atac químic d'un tub de PVC, segons la norma UNE_EN 50086-1 1,00 109,69 109,69 1 0,000 M 1,0000 Estadístic

Tipus de Control: Execució

JZ114E10 Jornada d'inspector per a proves d'estanqueitat i pressió en trams de xarxes de tuberies 1,00 505,65 505,65 Si 1 0,000 U 1,0000 Tram

Obra 01 Pressupost Col·lector general de sortida

Capítol 01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA

Subcapítol 05 Obra de sortida a Llera

Apartat 01 Moviment de terres

F228UN00 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 13)

69,975 m3

Tipus de Control: Materials

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104

0,00 26,46 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic
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J03D4204 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

0,00 33,50 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107

0,00 44,43 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108

1,00 59,84 59,84 1 0,000 M3 1,0000 Tram

J03D9209 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

0,00 111,02 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204

0,00 35,72 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

Tipus de Control: Execució

J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 10,66 10,66 1 0,000 M2 1,0000 Tram

J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1

1,00 12,66 12,66 1 0,000 M2 1,0000 Tram

Obra 01 Pressupost Col·lector general de sortida

Capítol 01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA

Subcapítol 05 Obra de sortida a Llera

Apartat 02 Estructures

F4405125 Acer A/42-b (S 275 JR), per a estructures, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats tipus sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i
col.locat a l'obra amb soldadura (P - 25)

1.650,000 kg

Tipus de Control: Materials

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE 36-068

1,00 26,69 26,69 1 40.000,000 KG 1,0000 Global
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J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
10002-1

1,00 39,35 39,35 1 40.000,000 KG 1,0000 Global

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-068

1,00 14,98 14,98 1 40.000,000 KG 1,0000 Global

F450U020 Formigó per a estructures, HA-30/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb qualsevol mitjà (P - 26) 30,848 m3

Tipus de Control: Execució

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

1,00 92,04 92,04 1 50,000 M3 1,0000 Tram

F4B03000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura d'estructures, inclos la neteja de les armadures, neteja del fons de l'encofrat, separadors, les
pèrdues i increments de material corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. el pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric (P - 28)

2.857,745 kg

Tipus de Control: Materials

J0B00T0R Preparació d'una proveta mecanitzada, amb soldadura prevista segons la norma UNE-EN 1597-1 0,00 74,58 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B03S0R Assaig de tracció del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE-EN 1597-1 0,00 122,98 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B0M80D Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-019-50

0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B0N80E Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 7-027-51

0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B0P80F Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-028-75 1R

0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global
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J0B0Q80G Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-029-51

0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B0R80M Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1 0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B0S80J Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni d'una mostra d'acer,
segons la norma UNE 7014-50

0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B0VS0R Assaig de resiliència del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE-EN 1597-1 0,00 143,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE 7-475-92 (1) 1,00 143,65 143,65 1 6.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 10025

0,00 119,14 0,00 Si 1 20.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1960C Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO
6506-1

0,00 13,06 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J441C007 Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia amb pel.lícula de 10x40 cm i
classificació , segons la norma UNE-EN 12517-1

0,00 23,40 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,94 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic

J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461

1,00 36,25 36,25 1 2.000,000 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost Col·lector general de sortida

Capítol 01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA

Subcapítol 05 Obra de sortida a Llera

Apartat 04 Equips mecànics

FN86N060 Vàlvula de retenció de final de línia de DN 600 mm marca Válvulas Ross o equivalent, clapeta en polietilè i contrapesos en acer inoxidable AISI 316. Segons FN86N060.
Totalment instal·lada i provada (P - 61)

1,000 u

Tipus de Control: Execució



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca Est de la part alta

de Salinas (Sant Boi de Llobregat)

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 17

JZ114F12 Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal.lacions. 1,00 505,65 505,65 Si 1 0,000 U 1,0000 Tram

FN86N115 Vàlvula de retenció de final de línia de DN 1500 mm marca Válvulas Ross o equivalent, amb la clapeta de polietilè i contrapesos en acer inoxidable AISI 316. Segons
FN86N115. Totalment instal·lada i provada (P - 62)

2,000 u

Tipus de Control: Execució

JZ114F12 Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal.lacions. 1,00 505,65 505,65 Si 1 0,000 U 1,0000 Tram

Obra 01 Pressupost Col·lector general de sortida

Capítol 01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA

Subcapítol 06 Reposicions

F9J12X50 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 42) 104,280 m2

Tipus de Control: Materials

J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137 2,00 33,86 67,72 1 100,000 T 1,0000 Estadístic

J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 194

2,00 30,92 61,84 1 100,000 T 1,0000 Estadístic

J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139

2,00 68,48 136,96 1 100,000 T 1,0000 Estadístic

J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124

2,00 68,48 136,96 1 100,000 T 1,0000 Estadístic

J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
138

2,00 45,27 90,54 1 100,000 T 1,0000 Estadístic
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J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 2,00 33,20 66,40 1 100,000 T 1,0000 Estadístic

F9H1D220 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-25 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall (P - 40)

47,969 t

Tipus de Control: Materials

J0304M03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent, segons la norma
UNE-EN 933-1

1,00 27,92 27,92 1 2.400,000 T 1,0000 Estadístic

J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 1,00 20,85 20,85 1 2.400,000 T 1,0000 Estadístic

J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT
164-90

1,00 41,33 41,33 1 600,000 T 1,0000 Estadístic

J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 165-90

1,00 36,04 36,04 1 600,000 T 1,0000 Estadístic

J9H1410A 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

1,00 125,57 125,57 1 600,000 T 1,0000 Estadístic

J9H1520K Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 168-90

1,00 67,00 67,00 1 90,000 T 1,0000 Tram

J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 2,00 15,83 31,66 1 40,000 T 1,0000 Tram

F9J13K40 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1, amb dotació 1 kg/m2 (P - 43) 208,560 m2

Tipus de Control: Materials

J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137 3,00 33,86 101,58 1 100,000 T 1,0000 Estadístic
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J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 194

3,00 30,92 92,76 1 100,000 T 1,0000 Estadístic

J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139

3,00 68,48 205,44 1 100,000 T 1,0000 Estadístic

J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124

3,00 68,48 205,44 1 100,000 T 1,0000 Estadístic

J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
138

3,00 45,27 135,81 1 100,000 T 1,0000 Estadístic

J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 3,00 33,20 99,60 1 100,000 T 1,0000 Estadístic

F9J1V020 Reg d'adherència amb betum asfaltic modificat amb polimers BM-3B, amb dotació 1 kg/m2 (P - 44) 104,280 m2

Tipus de Control: Materials

J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137 2,00 33,86 67,72 1 100,000 T 1,0000 Estadístic

J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 194

2,00 30,92 61,84 1 100,000 T 1,0000 Estadístic

J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139

2,00 68,48 136,96 1 100,000 T 1,0000 Estadístic

J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124

2,00 68,48 136,96 1 100,000 T 1,0000 Estadístic

J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
138

2,00 45,27 90,54 1 100,000 T 1,0000 Estadístic

J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 2,00 33,20 66,40 1 100,000 T 1,0000 Estadístic

F9H3V200 Mescla bituminosa discontinua en calent de composicio M-8/10 (monogranular), amb granulat granític, betum asfaltic de penetracio modificat amb polimers BM-3b, estesa i
compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 41)

7,195 t



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca Est de la part alta

de Salinas (Sant Boi de Llobregat)

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 20

Tipus de Control: Materials

J0304M03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent, segons la norma
UNE-EN 933-1

1,00 27,92 27,92 1 2.400,000 T 1,0000 Estadístic

J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 1,00 20,85 20,85 1 2.400,000 T 1,0000 Estadístic

J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT
164-90

1,00 41,33 41,33 1 600,000 T 1,0000 Estadístic

J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 165-90

1,00 36,04 36,04 1 600,000 T 1,0000 Estadístic

J9H1410A 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

1,00 125,57 125,57 1 600,000 T 1,0000 Estadístic

J9H1520K Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 168-90

1,00 67,00 67,00 1 90,000 T 1,0000 Estadístic

J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 1,00 15,83 15,83 1 40,000 T 1,0000 Estadístic

F9H18214 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall (P - 39)

16,789 t

Tipus de Control: Materials

J0304M03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent, segons la norma
UNE-EN 933-1

1,00 27,92 27,92 1 2.400,000 T 1,0000 Estadístic

J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 1,00 20,85 20,85 1 2.400,000 T 1,0000 Estadístic

J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT
164-90

1,00 41,33 41,33 1 600,000 T 1,0000 Estadístic
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J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 165-90

1,00 36,04 36,04 1 600,000 T 1,0000 Estadístic

J9H1410A 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

1,00 125,57 125,57 1 600,000 T 1,0000 Estadístic

Tipus de Control: Execució

J9H1520K Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 168-90

1,00 67,00 67,00 1 90,000 T 1,0000 Tram

J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 1,00 15,83 15,83 1 40,000 T 1,0000 Tram

Obra 01 Pressupost Col·lector general de sortida

Capítol 01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA

Subcapítol 07 Clavament horitzontal mota riu

F450U020 Formigó per a estructures, HA-30/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb qualsevol mitjà (P - 26) 95,557 m3

Tipus de Control: Execució

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

2,00 92,04 184,08 1 50,000 M3 1,0000 Tram

F4B03000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura d'estructures, inclos la neteja de les armadures, neteja del fons de l'encofrat, separadors, les
pèrdues i increments de material corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. el pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric (P - 28)

10.702,384 kg

Tipus de Control: Materials
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J0B00T0R Preparació d'una proveta mecanitzada, amb soldadura prevista segons la norma UNE-EN 1597-1 0,00 74,58 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B03S0R Assaig de tracció del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE-EN 1597-1 0,00 122,98 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B0M80D Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-019-50

0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B0N80E Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 7-027-51

0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B0P80F Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-028-75 1R

0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B0Q80G Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-029-51

0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B0R80M Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1 0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B0S80J Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni d'una mostra d'acer,
segons la norma UNE 7014-50

0,00 39,16 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B0VS0R Assaig de resiliència del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE-EN 1597-1 0,00 143,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE 7-475-92 (1) 2,00 143,65 287,30 1 6.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 10025

0,00 119,14 0,00 Si 1 20.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1960C Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO
6506-1

0,00 13,06 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J441C007 Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia amb pel.lícula de 10x40 cm i
classificació , segons la norma UNE-EN 12517-1

0,00 23,40 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,94 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic
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J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461

6,00 36,25 217,50 1 2.000,000 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost Col·lector general de sortida

Capítol 01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA

Subcapítol 08 Creuament horitzontal sota autovia

Apartat 02 Tractament Interior

F450U020 Formigó per a estructures, HA-30/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb qualsevol mitjà (P - 26) 402,730 m3

Tipus de Control: Execució

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

9,00 92,04 828,36 1 50,000 M3 1,0000 Tram

F4B03000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura d'estructures, inclos la neteja de les armadures, neteja del fons de l'encofrat, separadors, les
pèrdues i increments de material corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. el pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric (P - 28)

22.205,150 kg

Tipus de Control: Materials

J0B00T0R Preparació d'una proveta mecanitzada, amb soldadura prevista segons la norma UNE-EN 1597-1 1,00 74,58 74,58 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B03S0R Assaig de tracció del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE-EN 1597-1 1,00 122,98 122,98 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B0M80D Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-019-50

1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B0N80E Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 7-027-51

1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 1,0000 Global
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J0B0P80F Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-028-75 1R

1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B0Q80G Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-029-51

1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B0R80M Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1 1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B0S80J Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni d'una mostra d'acer,
segons la norma UNE 7014-50

1,00 39,16 39,16 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B0VS0R Assaig de resiliència del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE-EN 1597-1 1,00 143,65 143,65 Si 1 0,000 1,0000 Global

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE 7-475-92 (1) 3,00 143,65 430,95 1 6.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 10025

1,00 119,14 119,14 Si 1 20.000,000 KG 1,0000 Estadístic

J0B1960C Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO
6506-1

1,00 13,06 13,06 Si 1 0,000 1,0000 Global

J441C007 Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia amb pel.lícula de 10x40 cm i
classificació , segons la norma UNE-EN 12517-1

1,00 23,40 23,40 Si 1 0,000 1,0000 Global

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 1,00 12,94 12,94 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic

J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461

11,00 36,25 398,75 1 2.000,000 1,0000 Estadístic

Tipus de Control: Execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la norma DB SE A 12,00 15,32 183,84 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram

FD7FUN76 Subministrament i col·locació de tub de PVC de 600 mm de diàmetre, de paret estructurada, per a formació de mitja canya en acabat interior de calaix de formigó  (P - 54) 77,250 m
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Tipus de Control: Materials

JFA1120A Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE_EN 1452-2 1,00 55,46 55,46 1 100,000 M 1,0000 Estadístic

JFA1210B Determinació de la densitat del material pel mètode del picnòmetre d'una mostra de tub de PVC,
segons la norma UNE-EN ISO 1183-3

1,00 61,51 61,51 1 100,000 M 1,0000 Estadístic

JFA1410A Determinació del comportament enfront de la calor d'una mostra de tub de PVC, segons la
norma UNE_EN 1452-2

1,00 98,38 98,38 1 100,000 M 1,0000 Estadístic

JFA1510A Determinació de la resistència a l'impacte (90 impactes) d'una mostra de tub de PVC, segons la
norma UNE-EN 744

1,00 276,77 276,77 1 100,000 M 1,0000 Estadístic

JFA1710A Determinació de l'absorció d'aigua, per immersió a 100°C d'una mostra de tub de PVC, segons
la norma UNE_EN 1452-2

1,00 160,67 160,67 1 100,000 M 1,0000 Estadístic

JG21C203 Assaig de corbat sobre un tub de PVC per a canalitzacions, segons la norma UNE_EN 50086-1 1,00 21,13 21,13 1 100,000 M 1,0000 Estadístic

JG21D203 Resistència a la propagació de la flama d'un tub de PVC, segons la norma UNE_EN 50086-1 1,00 32,91 32,91 1 100,000 M 1,0000 Estadístic

JG21E203 Determinació del grau de protecció d'un tub de PVC per a canalitzacions, segons la norma
UNE_EN 50086

1,00 80,68 80,68 1 100,000 M 1,0000 Estadístic

JG21F203 Resistència a l'atac químic d'un tub de PVC, segons la norma UNE_EN 50086-1 1,00 109,69 109,69 1 100,000 M 1,0000 Estadístic

JZ114E10 Jornada d'inspector per a proves d'estanqueitat i pressió en trams de xarxes de tuberies 1,00 505,65 505,65 Si 1 0,000 M 1,0000 Tram

Obra 01 Pressupost Col·lector general de sortida

Capítol 03 DIVERSOS

Subcapítol 01 Reposició de serveis

Apartat 01 Afeccions Sèquia Superior

Subapartat 02 Moviment de terrres

F226U020 Estesa, terraplenada i piconatge per a caixa de paviment de terres, amb una compactació del 95% del PM (no inclou terres),amb part proporcional de reperfilat de talussos (P -
11)

1.765,350 m3
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Tipus de Control: Materials

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104

0,00 26,46 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D4204 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

0,00 33,50 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107

0,00 44,43 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D9209 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

0,00 111,02 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204

0,00 35,72 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic
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NIVELL 5: Subapartat

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subapartat 01.03.01.01.01 Demolicions i enderrocs 692,34 0,00 0,00

Subapartat 01.03.01.01.02 Moviment de terrres 21.112,29 0,00 0,00

Subapartat 01.03.01.01.03 Conduccions 40.899,35 0,00 0,00

Apartat 01.03.01.01 Afeccions Sèquia Superior 62.703,98 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
62.703,98 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Apartat

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Apartat 01.01.04.01 Moviment de terres 1.654,74 334,29 20,20

Apartat 01.01.04.02 Estructures 13.712,25 400,23 2,92

Apartat 01.01.04.03 Acabats 2.193,03 505,65 23,06

Apartat 01.01.04.04 Conducció a EB EMSSA 5.984,51 1.402,85 23,44

Subcapítol 01.01.04 Obra de derivació 23.544,53 2.643,02 11,23

Apartat 01.01.05.01 Moviment de terres 1.275,89 83,16 6,52

Apartat 01.01.05.02 Estructures 11.685,30 352,96 3,02

Apartat 01.01.05.03 Acabats i varis 1.931,93 0,00 0,00

Apartat 01.01.05.04 Equips mecànics 20.077,93 1.011,30 5,04

Subcapítol 01.01.05 Obra de sortida a Llera 34.971,05 1.447,42 4,14

Apartat 01.01.08.01 Conduccions 159.188,64 0,00 0,00

Apartat 01.01.08.02 Tractament Interior 82.143,99 3.989,46 4,86

Subcapítol 01.01.08 Creuament horitzontal sota autovia 241.332,63 3.989,46 1,65

Apartat 01.03.01.01 Afeccions Sèquia Superior 62.703,98 0,00 0,00

Apartat 01.03.01.02 Afeccions canonades de reutilització 13.591,23 0,00 0,00

Apartat 01.03.01.03 Manteniment de serveis existents propers a l'obra 262,87 0,00 0,00

Subcapítol 01.03.01 Reposició de serveis 76.558,08 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
376.406,29 8.079,90 2,15

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Subcapítol

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01 Demolicions i Enderrocs 6.510,09 0,00 0,00

Subcapítol 01.01.02 Moviment de terres 360.498,30 2.057,99 0,57

Subcapítol 01.01.03 Conduccions 917.229,76 12.006,68 1,31

Subcapítol 01.01.04 Obra de derivació 23.544,53 2.643,02 11,23

Subcapítol 01.01.05 Obra de sortida a Llera 34.971,05 1.447,42 4,14

Subcapítol 01.01.06 Reposicions 5.244,13 2.980,92 56,84

Subcapítol 01.01.07 Clavament horitzontal mota riu 154.343,76 688,88 0,45

Subcapítol 01.01.08 Creuament horitzontal sota autovia 241.332,63 3.989,46 1,65

Capítol 01.01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA 1.743.674,25 25.814,37 1,48

Subcapítol 01.02.01 Reposició de la vegetació 5.983,42 0,00 0,00

Capítol 01.02 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 5.983,42 0,00 0,00

Subcapítol 01.03.01 Reposició de serveis 76.558,08 0,00 0,00

Subcapítol 01.03.02 Partides alçades 3.570,00 0,00 0,00

Capítol 01.03 DIVERSOS 80.128,08 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.829.785,75 25.814,37 1,41

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

euros
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de Salinas (Sant Boi de Llobregat)

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 2

Capítol 01.01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA 1.743.674,25 25.814,37 1,48

Capítol 01.02 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 5.983,42 0,00 0,00

Capítol 01.03 DIVERSOS 80.128,08 0,00 0,00

Obra 01 Pressupost Col·lector general de sortida 1.829.785,75 25.814,37 1,41

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.829.785,75 25.814,37 1,41

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Col·lector general de sortida 1.829.785,75 25.814,37 1,41

Obra 01 1.829.785,75 25.814,37 1,41

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual

Els imports estan expressats en PEC sense IVA

euros



PRESSUPOST PLA DE QUALITAT

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PC 6

Capítol 01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA

Subcapítol 02 Moviment de terres

1 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 - 5)

44,43 7,000 311,01

2 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 9)

10,66 2,000 21,32

3 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 - 7)

111,02 7,000 777,14

4 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 12)

115,91 1,000 115,91

5 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 2)

26,46 7,000 185,22

6 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 - 3)

33,50 7,000 234,50

7 J03DR100 U Contingut de sulfats solubles en un sòl (SO4-) (P - 10) 30,51 1,000 30,51

8 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 - 6)

59,84 2,000 119,68

9 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 - 8)

35,72 7,000 250,04

10 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 11)

12,66 1,000 12,66

TOTAL Subcapítol 01.01.02 2.057,99

Obra 01 Pressupost PC 6

Capítol 01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA

Subcapítol 03 Conduccions

1 JZ114E10 U Jornada d'inspector per a proves d'estanqueitat i pressió en trams de
xarxes de tuberies (P - 60)

505,65 1,000 505,65

2 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons
la norma UNE_EN_ISO 6506-1 (P - 32)

13,06 0,000 0,00

3 JG21F203 U Resistència a l'atac químic d'un tub de PVC, segons la norma
UNE_EN 50086-1 (P - 59)

109,69 6,000 658,14

4 JZ122205 U Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la
realització de l'informe corresponent (P - 62)

505,65 3,000 1.516,95

5 JG21E203 U Determinació del grau de protecció d'un tub de PVC per a
canalitzacions, segons la norma UNE_EN 50086 (P - 58)

80,68 6,000 484,08

6 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
19)

92,04 7,000 644,28

7 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons la norma DB SE A (P - 37)

15,32 3,000 45,96

8 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE 7-475-92 (1) (P - 30)

143,65 1,000 143,65

9 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 39)

36,25 3,000 108,75

euros



PRESSUPOST PLA DE QUALITAT

PRESSUPOST * Pàg.: 2

10 JFG14011 U Assaig d'estanquitat del conjunt format per dos trossos de tub units pel
junt corresponent, segons el plec de prescripcions tècniques generals
per a canonades de sanejament de poblacions del MOPT (P - 54)

440,30 2,000 880,60

11 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma
UNE-EN ISO 1461 (P - 38)

12,94 0,000 0,00

12 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE-EN 10025 (P - 31)

119,14 0,000 0,00

13 J441C007 U Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia amb
pel.lícula de 10x40 cm i classificació , segons la norma UNE-EN
12517-1 (P - 36)

23,40 0,000 0,00

14 J0B0VS0R U Assaig de resiliència del metall aportat en una soldadura, segons la
norma UNE-EN 1597-1 (P - 29)

143,65 0,000 0,00

15 JFG13022 U Determinació de la capacitat d'absorció d'un tub de formigó porós, sota
una pressió hidrostàtica d'1 kg/cm2, segons la norma ASTM C 497 (P -
52)

138,90 2,000 277,80

16 JG21D203 U Resistència a la propagació de la flama d'un tub de PVC, segons la
norma UNE_EN 50086-1 (P - 57)

32,91 6,000 197,46

17 JFG15000 U Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub, amb
determinació del diàmetre interior, longitud, gruix i desviació màxima
respecte la generatriu (P - 55)

56,25 2,000 112,50

18 JFG14001 U Assaig d'estanquitat d'un tub de formigó, segons el plec de
prescripcions tècniques general per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT (P - 53)

221,02 2,000 442,04

19 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R (P - 25)

39,16 0,000 0,00

20 JFG11301 U Assaig de flexió longitudinal d'un tub de formigó de diàmetre comprès
entre 1000 i 1500 mm, segons el plec de prescripcions tècniques
generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT (P - 50)

446,61 2,000 893,22

21 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 27)

39,16 0,000 0,00

22 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-027-51 (P - 24)

39,16 0,000 0,00

23 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-019-50 (P - 23)

39,16 0,000 0,00

24 J0B03S0R U Assaig de tracció del metall aportat en una soldadura, segons la
norma UNE-EN 1597-1 (P - 22)

122,98 0,000 0,00

25 J0B00T0R U Preparació d'una proveta mecanitzada, amb soldadura prevista
segons la norma UNE-EN 1597-1 (P - 21)

74,58 0,000 0,00

26 JFG12E01 U Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de
diàmetre comprès entre 1000 i 1500 mm, segons el plec de
prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament
d'aigua del MOPT (P - 51)

446,61 2,000 893,22

27 J0B0S80J U Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni
d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7014-50 (P - 28)

39,16 0,000 0,00

28 JFA1120A U Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma
UNE_EN 1452-2 (P - 45)

55,46 6,000 332,76

29 JFA1210B U Determinació de la densitat del material pel mètode del picnòmetre
d'una mostra de tub de PVC, segons la norma UNE-EN ISO 1183-3 (P
- 46)

61,51 6,000 369,06

30 J071530C U Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres
provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE EN
1015-11 (P - 20)

79,43 2,000 158,86

31 JFA1410A U Determinació del comportament enfront de la calor d'una mostra de
tub de PVC, segons la norma UNE_EN 1452-2 (P - 47)

98,38 6,000 590,28

32 JFA1510A U Determinació de la resistència a l'impacte (90 impactes) d'una mostra
de tub de PVC, segons la norma UNE-EN 744 (P - 48)

276,77 6,000 1.660,62

33 JFA1710A U Determinació de l'absorció d'aigua, per immersió a 100°C d'una
mostra de tub de PVC, segons la norma UNE_EN 1452-2 (P - 49)

160,67 6,000 964,02

euros



PRESSUPOST PLA DE QUALITAT

PRESSUPOST * Pàg.: 3

34 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-029-51 (P - 26)

39,16 0,000 0,00

35 JG21C203 U Assaig de corbat sobre un tub de PVC per a canalitzacions, segons la
norma UNE_EN 50086-1 (P - 56)

21,13 6,000 126,78

TOTAL Subcapítol 01.01.03 12.006,68

Obra 01 Pressupost PC 6

Capítol 01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA

Subcapítol 04 Obra de derivació

Apartat 01 Moviment de terres

1 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 11)

12,66 1,000 12,66

2 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 - 7)

111,02 1,000 111,02

3 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 - 6)

59,84 1,000 59,84

4 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 8)

35,72 1,000 35,72

5 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 - 3)

33,50 1,000 33,50

6 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 2)

26,46 1,000 26,46

7 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 - 5)

44,43 1,000 44,43

8 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 9)

10,66 1,000 10,66

TOTAL Apartat 01.01.04.01 334,29

Obra 01 Pressupost PC 6

Capítol 01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA

Subcapítol 04 Obra de derivació

Apartat 02 Estructures

1 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 39)

36,25 2,000 72,50

2 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
19)

92,04 2,000 184,08

3 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma
UNE-EN ISO 1461 (P - 38)

12,94 0,000 0,00

4 J441C007 U Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia amb
pel.lícula de 10x40 cm i classificació , segons la norma UNE-EN
12517-1 (P - 36)

23,40 0,000 0,00

5 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 27)

39,16 0,000 0,00

6 J0B00T0R U Preparació d'una proveta mecanitzada, amb soldadura prevista
segons la norma UNE-EN 1597-1 (P - 21)

74,58 0,000 0,00

euros



PRESSUPOST PLA DE QUALITAT

PRESSUPOST * Pàg.: 4

7 J0B03S0R U Assaig de tracció del metall aportat en una soldadura, segons la
norma UNE-EN 1597-1 (P - 22)

122,98 0,000 0,00

8 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-019-50 (P - 23)

39,16 0,000 0,00

9 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-027-51 (P - 24)

39,16 0,000 0,00

10 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R (P - 25)

39,16 0,000 0,00

11 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-029-51 (P - 26)

39,16 0,000 0,00

12 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons
la norma UNE_EN_ISO 6506-1 (P - 32)

13,06 0,000 0,00

13 J0B0S80J U Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni
d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7014-50 (P - 28)

39,16 0,000 0,00

14 J0B0VS0R U Assaig de resiliència del metall aportat en una soldadura, segons la
norma UNE-EN 1597-1 (P - 29)

143,65 0,000 0,00

15 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE 7-475-92 (1) (P - 30)

143,65 1,000 143,65

16 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE-EN 10025 (P - 31)

119,14 0,000 0,00

TOTAL Apartat 01.01.04.02 400,23

Obra 01 Pressupost PC 6

Capítol 01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA

Subcapítol 04 Obra de derivació

Apartat 03 Acabats

1 JZ122205 U Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la
realització de l'informe corresponent (P - 62)

505,65 1,000 505,65

TOTAL Apartat 01.01.04.03 505,65

Obra 01 Pressupost PC 6

Capítol 01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA

Subcapítol 04 Obra de derivació

Apartat 04 Conducció a EB EMSSA

1 JZ114E10 U Jornada d'inspector per a proves d'estanqueitat i pressió en trams de
xarxes de tuberies (P - 60)

505,65 1,000 505,65

2 JG21F203 U Resistència a l'atac químic d'un tub de PVC, segons la norma
UNE_EN 50086-1 (P - 59)

109,69 1,000 109,69

3 JG21E203 U Determinació del grau de protecció d'un tub de PVC per a
canalitzacions, segons la norma UNE_EN 50086 (P - 58)

80,68 1,000 80,68

4 JG21D203 U Resistència a la propagació de la flama d'un tub de PVC, segons la
norma UNE_EN 50086-1 (P - 57)

32,91 1,000 32,91

5 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 - 5)

44,43 0,000 0,00

6 JG21C203 U Assaig de corbat sobre un tub de PVC per a canalitzacions, segons la
norma UNE_EN 50086-1 (P - 56)

21,13 1,000 21,13

7 JFA1710A U Determinació de l'absorció d'aigua, per immersió a 100°C d'una
mostra de tub de PVC, segons la norma UNE_EN 1452-2 (P - 49)

160,67 1,000 160,67

euros



PRESSUPOST PLA DE QUALITAT

PRESSUPOST * Pàg.: 5

8 JFA1510A U Determinació de la resistència a l'impacte (90 impactes) d'una mostra
de tub de PVC, segons la norma UNE-EN 744 (P - 48)

276,77 1,000 276,77

9 JFA1410A U Determinació del comportament enfront de la calor d'una mostra de
tub de PVC, segons la norma UNE_EN 1452-2 (P - 47)

98,38 1,000 98,38

10 JFA1210B U Determinació de la densitat del material pel mètode del picnòmetre
d'una mostra de tub de PVC, segons la norma UNE-EN ISO 1183-3 (P
- 46)

61,51 1,000 61,51

11 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 - 7)

111,02 0,000 0,00

12 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 - 8)

35,72 0,000 0,00

13 JFA1120A U Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma
UNE_EN 1452-2 (P - 45)

55,46 1,000 55,46

14 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 - 3)

33,50 0,000 0,00

15 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 2)

26,46 0,000 0,00

TOTAL Apartat 01.01.04.04 1.402,85

Obra 01 Pressupost PC 6

Capítol 01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA

Subcapítol 05 Obra de sortida a Llera

Apartat 01 Moviment de terres

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 6)

59,84 1,000 59,84

2 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 11)

12,66 1,000 12,66

3 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 9)

10,66 1,000 10,66

4 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 8)

35,72 0,000 0,00

5 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 - 7)

111,02 0,000 0,00

6 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 - 5)

44,43 0,000 0,00

7 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 - 3)

33,50 0,000 0,00

8 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 2)

26,46 0,000 0,00

TOTAL Apartat 01.01.05.01 83,16

Obra 01 Pressupost PC 6

Capítol 01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA

Subcapítol 05 Obra de sortida a Llera

Apartat 02 Estructures

euros



PRESSUPOST PLA DE QUALITAT

PRESSUPOST * Pàg.: 6

1 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE-EN 10025 (P - 31)

119,14 0,000 0,00

2 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-027-51 (P - 24)

39,16 0,000 0,00

3 J0B00T0R U Preparació d'una proveta mecanitzada, amb soldadura prevista
segons la norma UNE-EN 1597-1 (P - 21)

74,58 0,000 0,00

4 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons
la norma UNE_EN_ISO 6506-1 (P - 32)

13,06 0,000 0,00

5 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 39)

36,25 1,000 36,25

6 J0B0VS0R U Assaig de resiliència del metall aportat en una soldadura, segons la
norma UNE-EN 1597-1 (P - 29)

143,65 0,000 0,00

7 J0B0S80J U Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni
d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7014-50 (P - 28)

39,16 0,000 0,00

8 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 27)

39,16 0,000 0,00

9 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma
UNE-EN ISO 1461 (P - 38)

12,94 0,000 0,00

10 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-019-50 (P - 23)

39,16 0,000 0,00

11 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE 7-475-92 (1) (P - 30)

143,65 1,000 143,65

12 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 33)

26,69 1,000 26,69

13 J441C007 U Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia amb
pel.lícula de 10x40 cm i classificació , segons la norma UNE-EN
12517-1 (P - 36)

23,40 0,000 0,00

14 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-029-51 (P - 26)

39,16 0,000 0,00

15 J0B03S0R U Assaig de tracció del metall aportat en una soldadura, segons la
norma UNE-EN 1597-1 (P - 22)

122,98 0,000 0,00

16 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
19)

92,04 1,000 92,04

17 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 35)

14,98 1,000 14,98

18 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1  (P - 34)

39,35 1,000 39,35

19 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R (P - 25)

39,16 0,000 0,00

TOTAL Apartat 01.01.05.02 352,96

Obra 01 Pressupost PC 6

Capítol 01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA

Subcapítol 05 Obra de sortida a Llera

Apartat 04 Equips mecànics

1 JZ114F12 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal.lacions. (P - 61)

505,65 2,000 1.011,30

euros



PRESSUPOST PLA DE QUALITAT

PRESSUPOST * Pàg.: 7

TOTAL Apartat 01.01.05.04 1.011,30

Obra 01 Pressupost PC 6

Capítol 01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA

Subcapítol 06 Reposicions

1 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 - 43)

67,00 3,000 201,00

2 J055F30F U Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra
d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194 (P - 14)

30,92 7,000 216,44

3 J055H102 U Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P - 16)

68,48 7,000 479,36

4 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 15)

68,48 7,000 479,36

5 J0563304 U Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 17)

45,27 7,000 316,89

6 J0565306 U Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la
norma NLT 142 (P - 18)

33,20 7,000 232,40

7 J0304M03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en
calent, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

27,92 3,000 83,76

8 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 113 (P - 4)

20,85 3,000 62,55

9 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 164-90 (P - 40)

41,33 3,000 123,99

10 J055230B U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 137 (P - 13)

33,86 7,000 237,02

11 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 - 42)

125,57 3,000 376,71

12 J9H1B400 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 44)

15,83 4,000 63,32

13 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 165-90 (P - 41)

36,04 3,000 108,12

TOTAL Subcapítol 01.01.06 2.980,92

Obra 01 Pressupost PC 6

Capítol 01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA

Subcapítol 07 Clavament horitzontal mota riu

1 J0B03S0R U Assaig de tracció del metall aportat en una soldadura, segons la
norma UNE-EN 1597-1 (P - 22)

122,98 0,000 0,00

2 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 27)

39,16 0,000 0,00

3 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-029-51 (P - 26)

39,16 0,000 0,00

4 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R (P - 25)

39,16 0,000 0,00

5 J0B0VS0R U Assaig de resiliència del metall aportat en una soldadura, segons la
norma UNE-EN 1597-1 (P - 29)

143,65 0,000 0,00

6 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-027-51 (P - 24)

39,16 0,000 0,00

euros



PRESSUPOST PLA DE QUALITAT

PRESSUPOST * Pàg.: 8

7 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-019-50 (P - 23)

39,16 0,000 0,00

8 J0B00T0R U Preparació d'una proveta mecanitzada, amb soldadura prevista
segons la norma UNE-EN 1597-1 (P - 21)

74,58 0,000 0,00

9 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE 7-475-92 (1) (P - 30)

143,65 2,000 287,30

10 J0B0S80J U Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni
d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7014-50 (P - 28)

39,16 0,000 0,00

11 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons
la norma UNE_EN_ISO 6506-1 (P - 32)

13,06 0,000 0,00

12 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma
UNE-EN ISO 1461 (P - 38)

12,94 0,000 0,00

13 J441C007 U Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia amb
pel.lícula de 10x40 cm i classificació , segons la norma UNE-EN
12517-1 (P - 36)

23,40 0,000 0,00

14 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 39)

36,25 6,000 217,50

15 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE-EN 10025 (P - 31)

119,14 0,000 0,00

16 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
19)

92,04 2,000 184,08

TOTAL Subcapítol 01.01.07 688,88

Obra 01 Pressupost PC 6

Capítol 01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA

Subcapítol 08 Creuament horitzontal sota autovia

Apartat 02 Tractament Interior

1 JFA1120A U Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma
UNE_EN 1452-2 (P - 45)

55,46 1,000 55,46

2 JFA1210B U Determinació de la densitat del material pel mètode del picnòmetre
d'una mostra de tub de PVC, segons la norma UNE-EN ISO 1183-3 (P
- 46)

61,51 1,000 61,51

3 JFA1410A U Determinació del comportament enfront de la calor d'una mostra de
tub de PVC, segons la norma UNE_EN 1452-2 (P - 47)

98,38 1,000 98,38

4 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons la norma DB SE A (P - 37)

15,32 12,000 183,84

5 JFA1510A U Determinació de la resistència a l'impacte (90 impactes) d'una mostra
de tub de PVC, segons la norma UNE-EN 744 (P - 48)

276,77 1,000 276,77

6 JFA1710A U Determinació de l'absorció d'aigua, per immersió a 100°C d'una
mostra de tub de PVC, segons la norma UNE_EN 1452-2 (P - 49)

160,67 1,000 160,67

7 JG21C203 U Assaig de corbat sobre un tub de PVC per a canalitzacions, segons la
norma UNE_EN 50086-1 (P - 56)

21,13 1,000 21,13

8 J0B00T0R U Preparació d'una proveta mecanitzada, amb soldadura prevista
segons la norma UNE-EN 1597-1 (P - 21)

74,58 1,000 74,58

9 JG21D203 U Resistència a la propagació de la flama d'un tub de PVC, segons la
norma UNE_EN 50086-1 (P - 57)

32,91 1,000 32,91

10 JG21E203 U Determinació del grau de protecció d'un tub de PVC per a
canalitzacions, segons la norma UNE_EN 50086 (P - 58)

80,68 1,000 80,68

11 JG21F203 U Resistència a l'atac químic d'un tub de PVC, segons la norma
UNE_EN 50086-1 (P - 59)

109,69 1,000 109,69

euros



PRESSUPOST PLA DE QUALITAT
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12 JZ114E10 U Jornada d'inspector per a proves d'estanqueitat i pressió en trams de
xarxes de tuberies (P - 60)

505,65 1,000 505,65

13 J0B03S0R U Assaig de tracció del metall aportat en una soldadura, segons la
norma UNE-EN 1597-1 (P - 22)

122,98 1,000 122,98

14 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma
UNE-EN ISO 1461 (P - 38)

12,94 1,000 12,94

15 J441C007 U Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia amb
pel.lícula de 10x40 cm i classificació , segons la norma UNE-EN
12517-1 (P - 36)

23,40 1,000 23,40

16 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons
la norma UNE_EN_ISO 6506-1 (P - 32)

13,06 1,000 13,06

17 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE-EN 10025 (P - 31)

119,14 1,000 119,14

18 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE 7-475-92 (1) (P - 30)

143,65 3,000 430,95

19 J0B0VS0R U Assaig de resiliència del metall aportat en una soldadura, segons la
norma UNE-EN 1597-1 (P - 29)

143,65 1,000 143,65

20 J0B0S80J U Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni
d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7014-50 (P - 28)

39,16 1,000 39,16

21 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 27)

39,16 1,000 39,16

22 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-029-51 (P - 26)

39,16 1,000 39,16

23 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R (P - 25)

39,16 1,000 39,16

24 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
19)

92,04 9,000 828,36

25 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-027-51 (P - 24)

39,16 1,000 39,16

26 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-019-50 (P - 23)

39,16 1,000 39,16

27 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 39)

36,25 11,000 398,75

TOTAL Apartat 01.01.08.02 3.989,46

Obra 01 Pressupost PC 6

Capítol 03 DIVERSOS

Subcapítol 01 Reposició de serveis

Apartat 01 Afeccions Sèquia Superior

Subapartat 02 Moviment de terrres

1 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 - 3)

33,50 0,000 0,00

2 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 2)

26,46 0,000 0,00

3 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 - 8)

35,72 0,000 0,00

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 - 5)

44,43 0,000 0,00

euros



PRESSUPOST PLA DE QUALITAT

PRESSUPOST * Pàg.: 10

5 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 - 7)

111,02 0,000 0,00

TOTAL Subapartat 01.03.01.01.02 0,00

(*) Branques incompletes

euros



PRESSUPOST PLA DE QUALITAT

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 5: Subapartat Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subapartat 01.03.01.01.01  Demolicions i enderrocs 0,00

Subapartat 01.03.01.01.02  Moviment de terrres 0,00

Subapartat 01.03.01.01.03  Conduccions 0,00

Apartat 01.03.01.01  Afeccions Sèquia Superior 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4: Apartat Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Apartat 01.01.04.01  Moviment de terres 334,29

Apartat 01.01.04.02  Estructures 400,23

Apartat 01.01.04.03  Acabats 505,65

Apartat 01.01.04.04  Conducció a EB EMSSA 1.402,85

Subcapítol 01.01.04  Obra de derivació 2.643,02

Apartat 01.01.05.01  Moviment de terres 83,16

Apartat 01.01.05.02  Estructures 352,96

Apartat 01.01.05.03  Acabats i varis 0,00

Apartat 01.01.05.04  Equips mecànics 1.011,30

Subcapítol 01.01.05  Obra de sortida a Llera 1.447,42

Apartat 01.01.08.01  Conduccions 0,00

Apartat 01.01.08.02  Tractament Interior 3.989,46

Subcapítol 01.01.08  Creuament horitzontal sota autovia 3.989,46

Apartat 01.03.01.01  Afeccions Sèquia Superior 0,00

Apartat 01.03.01.02  Afeccions canonades de reutilització 0,00

Apartat 01.03.01.03  Manteniment de serveis existents propers a l'obra 0,00

Subcapítol 01.03.01  Reposició de serveis 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8.079,90

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Subcapítol Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01  Demolicions i Enderrocs 0,00

Subcapítol 01.01.02  Moviment de terres 2.057,99

Subcapítol 01.01.03  Conduccions 12.006,68

Subcapítol 01.01.04  Obra de derivació 2.643,02

Subcapítol 01.01.05  Obra de sortida a Llera 1.447,42

Subcapítol 01.01.06  Reposicions 2.980,92

Subcapítol 01.01.07  Clavament horitzontal mota riu 688,88

Subcapítol 01.01.08  Creuament horitzontal sota autovia 3.989,46

Capítol 01.01  COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA 25.814,37

Subcapítol 01.02.01  Reposició de la vegetació 0,00

Capítol 01.02  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 0,00

Subcapítol 01.03.01  Reposició de serveis 0,00

Subcapítol 01.03.02  Partides alçades 0,00

Capítol 01.03  DIVERSOS 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
25.814,37

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

euros



PRESSUPOST PLA DE QUALITAT

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

NIVELL 2: Capítol Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA 25.814,37

Capítol 01.02  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 0,00

Capítol 01.03  DIVERSOS 0,00

Obra 01 Pressupost PC 6 25.814,37

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
25.814,37

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PC 6 25.814,37

25.814,37

euros



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca est de la part Alta de Salinas 

 (T.M. Sant Boi de Llobregat) 

ANNEX 16 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca Est de la part alta
de Salinas (Sant Boi de Llobregat)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 21,00000 €

A0121000 h Oficial 1a 19,83000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 19,83000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 19,83000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 19,83000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 20,16000 €

A0127000 h Oficial 1a col.locador 19,83000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 20,49000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 19,83000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 19,83000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 17,61000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 17,61000 €

A0135000 h Ajudant soldador 17,68000 €

A013M000 h Ajudant muntador 17,61000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 17,61000 €

A013U001 h Ajudant 17,61000 €

A0140000 h Manobre 16,61000 €

A0150000 h Manobre especialista 17,19000 €

A016P000 h Peó jardiner 17,01000 €



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca Est de la part alta
de Salinas (Sant Boi de Llobregat)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 14,37000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 59,20000 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics 47,87000 €

C1311230 h Pala carregadora gran, sobre erugues 149,45000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 36,52000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 52,17000 €

C1315030 h Retroexcavadora gran 93,91000 €

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària 40,17000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 36,00000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 51,03000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 62,40000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 51,20000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 59,10000 €

C133M0Q0 h Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori anivellador 37,74000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 54,71000 €

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 63,01000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 11,79000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 27,97000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 32,35000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 45,73000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 36,89000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 35,62000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 37,14000 €

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 21,30000 €

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 42,80000 €

C150G900 h Grua autopropulsada de 20 t 49,87000 €

C150GB00 h Grua autopropulsada de 40 t 70,71000 €

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 49,08000 €

C1610001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 45,09000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,75000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 24,31000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,56000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 67,50000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 46,47000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 51,74000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 35,47000 €

C170H000 h Màquina tallajunts 9,12000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 2,77000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 6,59000 €

C200U001 h Motoserra per a tala d'arbres 1,68000 €

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 7,33000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 15,85000 €



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca Est de la part alta
de Salinas (Sant Boi de Llobregat)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 0,94000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 16,31000 €

B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 11,57000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 17,50000 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 6,89000 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,38000 €

B0441800 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes 13,40000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 83,93000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B0551120 kg Emulsió bituminosa aniònica tipus EAR-1 0,27000 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 0,40000 €

B055JHDM kg Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3b 0,37000 €

B0640003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 49,02000 €

B0640004 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm 47,34000 €

B0640006 m3 Formigó R=18N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm 48,50000 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

52,07000 €

B0654040 m3 Formigó HA-30/B/10/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

64,17000 €

B06B1300 m3 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica 55,30000 €

B0708200 t Morter M-8a ( 8 N/mm2 ) a granel 25,76000 €

B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

1,26000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 78,71000 €

B08AU010 kg Líquid de cura per a formigó 2,36000 €

B0911200 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic en dissolució compatible amb el poliestirè 4,16000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,91000 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,82000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,09000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,60000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,40000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 207,00000 €

B0D61170 m3 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçaria i 150 usos 19,60000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 7,73000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 16,55000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,18000 €

B0D8V120 m2 Plafó amb estructura metàl.lica i acabat de tauler fenòlic de 100x300 cm per a 20 usos 5,14000 €

B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 6,34000 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,91000 €

B0DZP4U3 u Part proporcional d´elements auxiliars per a plafons metàl.lics amb estructura metàl.lica i acabat
amb tauler fenòlic, de 300x100 cm

0,67000 €

B2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 2,03000 €

B2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa 8,76000 €

B44Z502A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa,
treballat al taller i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,97000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B4LZSN01 m2 Plaques massisses prefabricades de formigó armat per a sostre, de 20 cm de cantell i planta
rectangular de140 cm de llargària i 60 cm d'amplària, col·locades i segellades per poder ésser
desmuntades, aptes per a càrregues de trànsit

38,83000 €

B7C2U110 m2 Placa de poliestirè expandit de densitat nominal 20 kg/m3 de 20 mm de gruix 1,65000 €

B7J1U104 m Perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, per a junt de dilatació 18,45000 €

B7J500R0 kg Massilla asfàltica d'aplicació en calent 2,10000 €

B7J51020 cm3 Emprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà 9,15000 €

B7J5U020 cm3 Massilla de poliuretà 225,00000 €

B7J5U101 cm3 Massilla per a segellats, monocomponent hidroexpansiva 0,06000 €

B9H18210 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració

40,47000 €

B9H1D220 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-25 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració

37,60000 €

B9H3V200 t Mescla bituminosa discontinua en calent de composició M-8/10 (monogranular), amb granulat
granític, betum asfaltic de penetració modificat amb polimers BM-3B

31,27000 €

BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil longitudinal, de secció en doble
ona amb característiques AASHO

15,37000 €

BBMZ1310 m Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-150, per a barreres de seguretat 8,15000 €

BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat 5,11000 €

BD78U010 m Tub de formigó armat de 1500 mm de diàmetre classe III segons ASTM C 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica

116,02000 €

BD78UN00 m Tub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre classe III segons ASTM C 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica

103,76000 €

BD7EU020 m Calaix de formigó prefabricat de secció rectangular de 250x250x225 cm, amb junt encadellat
(Dades de càlcul: Ambient de classe IIIA +Qb, segons EHE i recobriment màxim de terres de fins a
5 m)

1.088,88000 €

BD7EU050 m Calaix de formigó prefabricat de secció rectangular de 150x250x230 cm, amb junt encadellat
(Dades de càlcul: Ambient de classe IIIA +Qb, segons EHE i recobriment màxim de terres de fins a
5 m)

722,87000 €

BD7EU060 m Calaix de formigó prefabricat de secció rectangular de 150x200x230 cm, amb junt encadellat
(Dades de càlcul: Ambient de classe IIIA +Qb, segons EHE i recobriment màxim de terres de fins a
5 m)

695,00000 €

BD7FUN76 m Tub de PVC de 600 mm de diàmetre, de paret estructurada, classe 41, amb junt elàstic de
campana, per a formació de mitja canya

77,40000 €

BD7HU010 m Canonada de formigó armat, secció circular i diàmetre 1500, de clase IV ASTM, per a col·locació
sense apertura de rasa, mitjançant empenta horitzontal

405,29000 €

BDD1U016 u Anell prefabricat de formigó armat de 120 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària, per a pou de registre 97,29000 €

BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80
cm d'alçària

126,15000 €

BDD1U02U u Anell prefabricat de formigó de 50 cm d'alçària i D 120 cm 41,00000 €

BDDZU002 u Graó per a pou de registre de polipropilé armat de 300x300x300 mm 4,90000 €

BDDZV005 u Tapa de fosa ductil classe D 400, marc aparent circular D=625 mm, tipus Ajuntament de
Barcelona, amb junt d'elastòmer, sistema bulon amb frontissa, recoberta de pintura asfaltica

89,81000 €

BDDZV007 u Tapa ventilada de fosa dúctil classe D 400, marc aparent rectangular D=625 mm, tipus Ajuntament
de Barcelona, amb junt d'elastòmer, sistema bulon amb frontissa, recoberta de pintura asfàltica

203,24000 €

BFYG1JF1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 800 mm de
diàmetre i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella elastomèrica

4,12000 €

BN86N060 u Vàlvula de retenció de final de línia de DN 600 mm, clapeta en polietilè i contrapesos en acer
inoxidable AISI 316.

936,60000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

BN86N115 u Vàlvula de retenció de final de línia de DN 1500 mm , amb la clapeta de polietilè i contrapesos en
acer inoxidable AISI 316.

6.174,00000 €

BR340001 m3 Esmena orgànica compostada d'origen vegetal 18,62000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,62000 €

BR3B6000 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR 0,81000 €

BR47UK10 u Tipuana tipu de 20/25 cm de perímetre, en contenidor, segons les ntj. seleccionat a viver per la d.f. 136,09000 €

BR4S0001 u Subministrament de Spartium junceum de 40-80 cm, Ø del coll de l'arrel >3 mm i nº ram. 1r terç
inferior mínim 5, en C-3L

3,20000 €

BR4S0002 U Subministrament d'arbust tipus Tamarix sp, Cornus sp o similars de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r
terç inferior >3), en C-3 L

3,24000 €

BR4S0003 U Subministrament de Salix sp de 80-100 cm d'alçària  (nº ram. 1r terç inferior mínim 3)  en C-3 L 3,86000 €

BR8I0001 U Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, posat en obra 0,01000 €

BR8I0002 U Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'aigua,
col.locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.

0,82000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0701641 m3 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, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 66,21000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,19000 = 17,19000

Subtotal: 17,19000 17,19000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,56000 = 1,09200

Subtotal: 1,09200 1,09200

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 83,93000 = 20,98300

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 16,31000 = 26,58500

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,94000 = 0,18800

Subtotal: 47,75600 47,75600

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 17,20000 = 0,17200

Subtotal: 0,17200 0,17200

COST DIRECTE 66,21000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,21000

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 91,05000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 17,19000 = 18,05000

Subtotal: 18,05000 18,05000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,56000 = 1,13100

Subtotal: 1,13100 1,13100

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 190,000      x 0,09000 = 17,10000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 83,93000 = 31,89300

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,380      x 16,31000 = 22,50800

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,94000 = 0,18800

Subtotal: 71,68900 71,68900

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 18,10000 = 0,18100

Subtotal: 0,18100 0,18100
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

ELEMENTS COMPOSTOS

COST DIRECTE 91,05100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,05100

D0B2A10U kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,68000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,001 /R x 17,61000 = 0,01800

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,001 /R x 19,83000 = 0,02000

Subtotal: 0,03800 0,03800

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,60000 = 0,63000

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 0,91000 = 0,00900

Subtotal: 0,63900 0,63900

COST DIRECTE 0,67700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,67700

DR110001 U Plantació manual d'arbres o arbusts en clot de
plantació 0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de protector de
base i forestal, tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment
i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

Rend.: 1,000 4,65000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,002 /R x 21,00000 = 0,04200

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,075 /R x 19,83000 = 1,48700

A016P000 h Peó jardiner 0,150 /R x 17,01000 = 2,55200

Subtotal: 4,08100 4,08100

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,008 /R x 45,73000 = 0,36600

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,005 /R x 35,62000 = 0,17800

Subtotal: 0,54400 0,54400

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,024      x 0,94000 = 0,02300

Subtotal: 0,02300 0,02300



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca Est de la part alta
de Salinas (Sant Boi de Llobregat)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

ELEMENTS COMPOSTOS

COST DIRECTE 4,64800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,64800
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

P-1 F219U110 m3 Demolició de paviments asfàltics amb mitjans
mecànics, càrrega i transport de runes i canon
d'abocament

Rend.: 1,200 6,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,065 /R x 59,20000 = 3,20700

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,090 /R x 32,35000 = 2,42600

Subtotal: 5,63300 5,63300

Materials

B2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula,
de runa

0,090      x 8,76000 = 0,78800

Subtotal: 0,78800 0,78800

COST DIRECTE 6,42100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,42100

P-2 F219U210 m3 Demolició de paviment de formigó, amb mitjans
mecànics, càrrega i transport de runes i canon
d'abocament

Rend.: 1,000 41,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,450 /R x 59,20000 = 26,64000

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,090 /R x 32,35000 = 2,91200

Subtotal: 29,55200 29,55200

Materials

B2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula,
de runa

1,400      x 8,76000 = 12,26400

Subtotal: 12,26400 12,26400

COST DIRECTE 41,81600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,81600

P-3 F21QU200 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i
demolició d'ancoratges, amb mitjans manuals i
mecànics, carrega de runes i materials i transport a
l'abocador autoritzat o magatzem municipal

Rend.: 1,200 8,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,040 /R x 17,19000 = 0,57300

A0140000 h Manobre 0,210 /R x 16,61000 = 2,90700

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,150 /R x 20,16000 = 2,52000

Subtotal: 6,00000 6,00000

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,150 /R x 6,59000 = 0,82400

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,020 /R x 27,97000 = 0,46600

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,020 /R x 14,37000 = 0,24000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,53000 1,53000

Materials

B2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula,
de runa

0,100      x 8,76000 = 0,87600

Subtotal: 0,87600 0,87600

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 6,00000 = 0,06000

Subtotal: 0,06000 0,06000

COST DIRECTE 8,46600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,46600

P-4 F21QU400 m Demolició de tancament metàl·lic de parcel·la, tipus
filat o similar, amb mitjanç mecànics, inclòs transport
a abocador i cànon.

Rend.: 1,000 19,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 16,61000 = 8,30500

Subtotal: 8,30500 8,30500

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,250 /R x 14,37000 = 3,59300

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,030 /R x 27,97000 = 0,83900

Subtotal: 4,43200 4,43200

Materials

B2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula,
de runa

0,800      x 8,76000 = 7,00800

Subtotal: 7,00800 7,00800

COST DIRECTE 19,74500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,74500

P-5 F21RU010 m Demolició de sèquia de reg de formigó, de secció en
U i amplada máxima 1,60 m, amb mitjans mecànics,
càrrega i transport de runes i canon d'abocament

Rend.: 1,000 41,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,300 /R x 32,35000 = 9,70500

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,300 /R x 59,20000 = 17,76000

Subtotal: 27,46500 27,46500

Materials

B2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula,
de runa

1,600      x 8,76000 = 14,01600

Subtotal: 14,01600 14,01600
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 41,48100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,48100

P-6 F221U002 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans
mecànics i càrrega manual o mecànica del material
sobrant sobre camió, transport a l'abocador i canon
d'abocament inclós

Rend.: 1,700 0,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,015 /R x 32,35000 = 0,28500

C1311120 h Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics 0,010 /R x 47,87000 = 0,28200

Subtotal: 0,56700 0,56700

Materials

B2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 0,150      x 2,03000 = 0,30500

Subtotal: 0,30500 0,30500

COST DIRECTE 0,87200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,87200

P-7 F221U003 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans
mecànics, en zona d'arbrat, amb trocejament de la
vegetació incloent la la retirada d'arrels i la
regularització amb terres dels mateix terreny dels
forats existents o deixats per la extracció de les
arrels, i càrrega manual o mecànica del material
sobrant sobre camió, transport a l'abocador i canon
d'abocament inclós

Rend.: 1,700 2,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,014 /R x 19,83000 = 0,16300

Subtotal: 0,16300 0,16300

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,006 /R x 52,17000 = 0,18400

C1311120 h Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics 0,006 /R x 47,87000 = 0,16900

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,012 /R x 32,35000 = 0,22800

C200U001 h Motoserra per a tala d'arbres 0,014 /R x 1,68000 = 0,01400

Subtotal: 0,59500 0,59500

Materials

B2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula,
de runa

0,180      x 8,76000 = 1,57700

Subtotal: 1,57700 1,57700

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 0,20000 = 0,00200

Subtotal: 0,00200 0,00200
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 2,33700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,33700

P-8 F222U020 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres
deixades a la vora o càrrega a camió per a transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,700 4,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,025 /R x 16,61000 = 0,24400

Subtotal: 0,24400 0,24400

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,130 /R x 52,17000 = 3,98900

Subtotal: 3,98900 3,98900

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,26667 = 0,00400

Subtotal: 0,00400 0,00400

COST DIRECTE 4,23700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,23700

P-9 F222U021 m3 Excavació de rasa de fins a 7,5 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres
deixades a la vora o càrrega a camió per a transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,700 5,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,025 /R x 16,61000 = 0,24400

Subtotal: 0,24400 0,24400

Maquinària

C1315030 h Retroexcavadora gran 0,100 /R x 93,91000 = 5,52400

Subtotal: 5,52400 5,52400

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,26667 = 0,00400

Subtotal: 0,00400 0,00400

COST DIRECTE 5,77200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,77200

P-10 F222U121 m3 Excavació de pou aïllat fins a 8 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres
deixades a la vora o càrrega a camió per a transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,700 6,02 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,61000 = 0,48900

Subtotal: 0,48900 0,48900

Maquinària

C1315030 h Retroexcavadora gran 0,100 /R x 93,91000 = 5,52400

Subtotal: 5,52400 5,52400

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,46667 = 0,00700

Subtotal: 0,00700 0,00700

COST DIRECTE 6,02000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,02000

P-11 F226U020 m3 Estesa, terraplenada i piconatge per a caixa de
paviment de terres, amb una compactació del 95%
del PM (no inclou terres),amb part proporcional de
reperfilat de talussos

Rend.: 1,050 3,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,035 /R x 59,10000 = 1,97000

C1311120 h Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics 0,025 /R x 47,87000 = 1,14000

Subtotal: 3,11000 3,11000

COST DIRECTE 3,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,11000

P-12 F226UN00 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 200,000 7,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 17,19000 = 0,08700

Subtotal: 0,08700 0,08700

Maquinària

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 62,40000 = 0,31400

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 54,71000 = 0,13500

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 63,01000 = 0,31700

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 35,62000 = 0,08800

Subtotal: 0,85400 0,85400

Materials

B03D1000 m3 Terra seleccionada 1,000      x 6,89000 = 6,89000

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,94000 = 0,04700

Subtotal: 6,93700 6,93700
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COST DIRECTE 7,87800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,87800

P-13 F228UN00 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 45,000 3,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,920 /R x 17,19000 = 0,73300

Subtotal: 0,73300 0,73300

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 35,62000 = 0,07900

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,950 /R x 11,79000 = 0,24900

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,600 /R x 51,03000 = 1,81400

Subtotal: 2,14200 2,14200

Materials

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

1,200      x 0,38000 = 0,45600

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,94000 = 0,04700

Subtotal: 0,50300 0,50300

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,73333 = 0,01100

Subtotal: 0,01100 0,01100

COST DIRECTE 3,38900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,38900

P-14 F231U020 m2 Apuntalament i estrabada de rases i pous de més de
4 m i fins a 4 m d'amplaria, per a una protecció de
mes del 30 % i fins al 60 %, amb puntals metàlics i
fusta, en obres de clavegueram

Rend.: 1,100 8,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 16,61000 = 3,02000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 19,83000 = 3,60500

Subtotal: 6,62500 6,62500

Materials

B0D61170 m3 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçaria i 150
usos

0,020      x 19,60000 = 0,39200

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,200      x 0,40000 = 0,88000

B0A31000 kg Clau acer 0,060      x 1,09000 = 0,06500

Subtotal: 1,33700 1,33700

Altres



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca Est de la part alta
de Salinas (Sant Boi de Llobregat)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 2,500 %  s 6,64000 = 0,16600

Subtotal: 0,16600 0,16600

COST DIRECTE 8,12800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,12800

P-15 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació Rend.: 1,000 6,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B03D1000 m3 Terra seleccionada 1,000      x 6,89000 = 6,89000

Subtotal: 6,89000 6,89000

COST DIRECTE 6,89000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,89000

P-16 F2H10001 u Unitat de transport de maquinària i equips, de hinca,
instalació i muntatge en la primera fosa, sempre que
els accessos ho permeteixin i retirada a la finalització
dels treballs, incloent el tranposrt de la tubería

Rend.: 1,000 14.250,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-17 F2H10002 m Clavament horitzontal de canonada de formigó armat
de DN 1500 mm mitjançant maquinària d'escut obert ,
incloent la perforació amb mitjans convencionals,
extracció de material del front d'excavació fins al pou
d'atac, càrrega i transport a l'abocador, part
proporcional d'unitat de transport de maquinaria i
equips, instal·lació, muntatge i desmuntage al pou de
clavament.

Rend.: 1,000 1.014,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-18 F305U020 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó abocat amb qualsevol mitjà

Rend.: 1,500 7,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 19,83000 = 0,99200

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 16,61000 = 1,66100

Subtotal: 2,65300 2,65300

Materials

B0640006 m3 Formigó R=18N/mm2, de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm

0,105      x 48,50000 = 5,09300

Subtotal: 5,09300 5,09300

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 2,66667 = 0,04000

Subtotal: 0,04000 0,04000
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COST DIRECTE 7,78600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,78600

P-19 F305VN00 m3 Formigó per formació de mitjes canyes, banquetes,
cubetes i formació de pendents, HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb qualsevol mitjà, inclòs part
proporcional de mitjans auxiliars i tasques
necessàries pel modelat de les formes definides als
plànols

Rend.: 1,500 76,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,150 /R x 19,83000 = 1,98300

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 19,83000 = 3,30500

A0133000 h Ajudant encofrador 0,150 /R x 17,61000 = 1,76100

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 16,61000 = 2,76800

Subtotal: 9,81700 9,81700

Materials

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,150      x 52,07000 = 59,88100

B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,200      x 16,55000 = 3,31000

B0D8V120 m2 Plafó amb estructura metàl.lica i acabat de tauler
fenòlic de 100x300 cm per a 20 usos

0,500      x 5,14000 = 2,57000

Subtotal: 65,76100 65,76100

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 5,500 %  s 9,81818 = 0,54000

Subtotal: 0,54000 0,54000

COST DIRECTE 76,11800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,11800

P-20 F305VN01 m3 Subministrament i col·locació base de morter per a la
formació de mitja canya i/o de recrescuts

Rend.: 1,100 66,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

D0701641 m3 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, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

1,000      x 66,21000 = 66,21000

Subtotal: 66,21000 66,21000

COST DIRECTE 66,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,21000
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P-21 F31DU100 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta per a fonaments

Rend.: 1,000 20,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,500 /R x 17,61000 = 8,80500

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,400 /R x 19,83000 = 7,93200

Subtotal: 16,73700 16,73700

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,150      x 1,09000 = 0,16400

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,100      x 0,82000 = 0,08200

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,40000 = 1,20000

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,002      x 207,00000 = 0,41400

B0DZA000 l Desencofrant 0,030      x 1,91000 = 0,05700

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,18000 = 1,29800

Subtotal: 3,21500 3,21500

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 16,73333 = 0,25100

Subtotal: 0,25100 0,25100

COST DIRECTE 20,20300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,20300

P-22 F32DV060 m2 Muntatge, desmuntatge i apuntalamanet d'encofrat de
plafó amb estructura metàl.lica i acabat de tauler
fenòlic, d'una cara vista de mur de contencio de base
rectilinia encofrat a dues cares i d'una alçària <=8 m,
inclos passatubs i matavius en cas necesari

Rend.: 1,500 21,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,600 /R x 17,61000 = 7,04400

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,600 /R x 19,83000 = 7,93200

Subtotal: 14,97600 14,97600

Materials

B0DZP4U3 u Part proporcional d´elements auxiliars per a plafons
metàl.lics amb estructura metàl.lica i acabat amb
tauler fenòlic, de 300x100 cm

1,000      x 0,67000 = 0,67000

B0DZA000 l Desencofrant 0,050      x 1,91000 = 0,09600

B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,010      x 16,55000 = 0,16600

B0D8V120 m2 Plafó amb estructura metàl.lica i acabat de tauler
fenòlic de 100x300 cm per a 20 usos

1,050      x 5,14000 = 5,39700

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,010      x 7,73000 = 0,07700

Subtotal: 6,40600 6,40600

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 15,00000 = 0,22500

Subtotal: 0,22500 0,22500
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COST DIRECTE 21,60700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,60700

P-23 F32DV160 m2 Muntatge, desmuntatge i apuntalamanet d'encofrat de
plafó amb estructura metàl.lica i acabat de tauler
fenòlic, d'una cara no vista de mur de contencio de
base rectilinia encofrat a dues cares i d'una alçària
<=8 m, inclos passatubs i matavius en cas necesari

Rend.: 1,500 19,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,550 /R x 17,61000 = 6,45700

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 19,83000 = 6,61000

Subtotal: 13,06700 13,06700

Materials

B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,010      x 16,55000 = 0,16600

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,010      x 7,73000 = 0,07700

B0DZA000 l Desencofrant 0,050      x 1,91000 = 0,09600

B0DZP4U3 u Part proporcional d´elements auxiliars per a plafons
metàl.lics amb estructura metàl.lica i acabat amb
tauler fenòlic, de 300x100 cm

1,000      x 0,67000 = 0,67000

B0D8V120 m2 Plafó amb estructura metàl.lica i acabat de tauler
fenòlic de 100x300 cm per a 20 usos

1,050      x 5,14000 = 5,39700

Subtotal: 6,40600 6,40600

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 13,06667 = 0,19600

Subtotal: 0,19600 0,19600

COST DIRECTE 19,66900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,66900

P-24 F3J2V030 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200
kg de pes, col·locats

Rend.: 1,000 44,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,125 /R x 19,83000 = 2,47900

Subtotal: 2,47900 2,47900

Maquinària

C1311230 h Pala carregadora gran, sobre erugues 0,125 /R x 149,45000 = 18,68100

Subtotal: 18,68100 18,68100

Materials

B0441800 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
granítica de 800 a 1200 kg de pes

1,750      x 13,40000 = 23,45000

Subtotal: 23,45000 23,45000

Altres
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A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 2,46667 = 0,03700

Subtotal: 0,03700 0,03700

COST DIRECTE 44,64700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,64700

P-25 F4405125 kg Acer A/42-b (S 275 JR), per a estructures, amb una
capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats
tipus sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular,
planxa, treballat al taller i col.locat a l'obra amb
soldadura

Rend.: 1,000 1,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,013 /R x 17,68000 = 0,23000

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,025 /R x 20,16000 = 0,50400

Subtotal: 0,73400 0,73400

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,025 /R x 2,77000 = 0,06900

Subtotal: 0,06900 0,06900

Materials

B44Z502A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 0,97000 = 0,97000

Subtotal: 0,97000 0,97000

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 2,500 %  s 0,72000 = 0,01800

Subtotal: 0,01800 0,01800

COST DIRECTE 1,79100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,79100

P-26 F450U020 m3 Formigó per a estructures, HA-30/B/10/IIIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb qualsevol mitjà

Rend.: 1,250 81,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,240 /R x 19,83000 = 3,80700

A0140000 h Manobre 0,860 /R x 16,61000 = 11,42800

Subtotal: 15,23500 15,23500

Materials

B0654040 m3 Formigó HA-30/B/10/IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

1,020      x 64,17000 = 65,45300

Subtotal: 65,45300 65,45300

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 2,500 %  s 15,24000 = 0,38100
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Subtotal: 0,38100 0,38100

COST DIRECTE 81,06900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,06900

P-27 F45RDR50 dm3 Restitució de volums eliminats amb morter de
reparació tixotropic de retracció controlada, aplicat en
capes de 3 cm de gruix, com a màxim

Rend.: 1,000 5,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 19,83000 = 2,97500

Subtotal: 2,97500 2,97500

Materials

B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

2,200      x 1,26000 = 2,77200

Subtotal: 2,77200 2,77200

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 3,500 %  s 2,97143 = 0,10400

Subtotal: 0,10400 0,10400

COST DIRECTE 5,85100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,85100

P-28 F4B03000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura d'estructures, inclos la
neteja de les armadures, neteja del fons de l'encofrat,
separadors, les pèrdues i increments de material
corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. el
pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

Rend.: 1,500 0,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 19,83000 = 0,10600

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 17,61000 = 0,11700

Subtotal: 0,22300 0,22300

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,006      x 0,91000 = 0,00500

D0B2A10U kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,67700 = 0,67700

Subtotal: 0,68200 0,68200

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,20000 = 0,00300

Subtotal: 0,00300 0,00300
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COST DIRECTE 0,90800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,90800

P-29 F4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri,
inclosa la preparació de la base

Rend.: 60,000 10,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,500 /R x 19,83000 = 1,48700

A013U001 h Ajudant 3,200 /R x 17,61000 = 0,93900

A0150000 h Manobre especialista 2,500 /R x 17,19000 = 0,71600

Subtotal: 3,14200 3,14200

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,498 /R x 49,08000 = 0,40700

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,126 /R x 36,00000 = 0,07600

Subtotal: 0,48300 0,48300

Materials

B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 1,000      x 6,34000 = 6,34000

B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

0,033      x 11,57000 = 0,38200

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,150      x 0,40000 = 0,06000

Subtotal: 6,78200 6,78200

COST DIRECTE 10,40700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,40700

P-30 F4LZSN01 m2 Plaques massisses prefabricades de formigó armat
per a sostre, de 20 cm de cantell i planta rectangular
de 140 cm de llargària i 60 cm d'amplària, col·locades
i segellades per poder ésser desmuntades, aptes per
a càrregues de trànsit, segons plànols de detall

Rend.: 1,000 51,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 16,61000 = 2,49200

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 19,83000 = 2,97500

Subtotal: 5,46700 5,46700

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,150 /R x 49,08000 = 7,36200

Subtotal: 7,36200 7,36200

Materials

B4LZSN01 m2 Plaques massisses prefabricades de formigó armat
per a sostre, de 20 cm de cantell i planta rectangular
de140 cm de llargària i 60 cm d'amplària, col·locades
i segellades per poder ésser desmuntades, aptes per
a càrregues de trànsit

1,000      x 38,83000 = 38,83000

Subtotal: 38,83000 38,83000
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Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 5,46667 = 0,08200

Subtotal: 0,08200 0,08200

COST DIRECTE 51,74100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,74100

P-31 F5000001 u Mesures de protecció de servei existent davant un
creuament, consistent en estintolament de l'esmentat
servei, o mesura de protecció similar

Rend.: 1,000 110,45 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-32 F5000003 u Reposició de servei de canonada de reutilització
consitent en: Demolició de 11 m de canonada
existent de formigó armat amb camisa de xapa de
diàmetre 1200. Col·locació de nou tram mitjançant
tres segments rectes i quatre colzes de 45 º. Reforç
del conjunt amb massissat de formigó i col·locació de
ventosa en punt alt de la impulsió.

Rend.: 1,000 5.710,60 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-33 F7J1UN00 m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè
expansiu de 20x20 mm, adherida amb massilla
expansiva, prèvia preparació del parament de formigó

Rend.: 15,000 27,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,100 /R x 17,61000 = 1,29100

A0121000 h Oficial 1a 1,100 /R x 19,83000 = 1,45400

Subtotal: 2,74500 2,74500

Materials

B7J5U101 cm3 Massilla per a segellats, monocomponent
hidroexpansiva

107,000      x 0,06000 = 6,42000

B7J1U104 m Perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, per a
junt de dilatació

1,000      x 18,45000 = 18,45000

Subtotal: 24,87000 24,87000

COST DIRECTE 27,61500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,61500

P-34 F7J2UN00 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20
mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada
amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució

Rend.: 16,000 7,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,200 /R x 19,83000 = 2,72700

A013U001 h Ajudant 1,100 /R x 17,61000 = 1,21100

Subtotal: 3,93800 3,93800

Materials

B7C2U110 m2 Placa de poliestirè expandit de densitat nominal 20
kg/m3 de 20 mm de gruix

1,100      x 1,65000 = 1,81500
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B0911200 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic en
dissolució compatible amb el poliestirè

0,500      x 4,16000 = 2,08000

Subtotal: 3,89500 3,89500

COST DIRECTE 7,83300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,83300

P-35 F7J524R1 m Segellat de junt de 40 mm d'amplària i 30 mm de
fondària amb massilla asfàltica, aplicada amb pistola
manual

Rend.: 1,000 5,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,140 /R x 19,83000 = 2,77600

Subtotal: 2,77600 2,77600

Materials

B7J500R0 kg Massilla asfàltica d'aplicació en calent 1,200      x 2,10000 = 2,52000

Subtotal: 2,52000 2,52000

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 2,80000 = 0,04200

Subtotal: 0,04200 0,04200

COST DIRECTE 5,33800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,33800

P-36 F7J5UN00 m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de
fondària amb massilla de poliuretà apta para aigües
residuals, aplicada amb pistola manual, inclòs
emprimació prèvia

Rend.: 12,000 6,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 21,00000 = 0,17500

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 1,65300

Subtotal: 1,82800 1,82800

Materials

B7J51020 cm3 Emprimació prèvia per a segellats de massilla de
poliuretà

0,020      x 9,15000 = 0,18300

B7J5U020 cm3 Massilla de poliuretà 0,020      x 225,00000 = 4,50000

Subtotal: 4,68300 4,68300

COST DIRECTE 6,51100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,51100

P-37 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

Rend.: 1,000 25,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,61000 = 0,83100

Subtotal: 0,83100 0,83100

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 36,89000 = 0,92200

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 59,10000 = 1,77300

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 51,20000 = 1,79200

Subtotal: 4,48700 4,48700

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,94000 = 0,04700

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 17,50000 = 20,12500

Subtotal: 20,17200 20,17200

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,80000 = 0,01200

Subtotal: 0,01200 0,01200

COST DIRECTE 25,50200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,50200

P-38 F9G1CUG3 m3 Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de
resistència a flexotracció i consistència plàstica,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i
vibratge mecànic i acabat ratllat manual, inclòs tall
junt d'1/3 del gruix, reg de cura i part proporcional
d'encofrats laterals

Rend.: 1,000 74,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,160 /R x 17,19000 = 2,75000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,093 /R x 19,83000 = 1,84400

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 16,61000 = 4,15300

Subtotal: 8,74700 8,74700

Maquinària

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,160 /R x 21,30000 = 3,40800

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,042 /R x 67,50000 = 2,83500

C170H000 h Màquina tallajunts 0,050 /R x 9,12000 = 0,45600

Subtotal: 6,69900 6,69900

Materials

B06B1300 m3 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència
a flexotracció i consistència plàstica

1,050      x 55,30000 = 58,06500

B08AU010 kg Líquid de cura per a formigó 0,500      x 2,36000 = 1,18000

Subtotal: 59,24500 59,24500

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 8,73333 = 0,13100

Subtotal: 0,13100 0,13100
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COST DIRECTE 74,82200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,82200

P-39 F9H18214 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició semidensa S-20 amb granulat calcari i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al
98 % de l'assaig marshall

Rend.: 1,000 44,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 19,83000 = 0,37700

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 16,61000 = 1,42800

Subtotal: 1,80500 1,80500

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 59,10000 = 0,70900

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 46,47000 = 0,46500

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 51,74000 = 0,62100

Subtotal: 1,79500 1,79500

Materials

B9H18210 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic
de penetració

1,000      x 40,47000 = 40,47000

Subtotal: 40,47000 40,47000

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 1,80000 = 0,02700

Subtotal: 0,02700 0,02700

COST DIRECTE 44,09700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,09700

P-40 F9H1D220 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició grossa G-25 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 %
de l'assaig marshall

Rend.: 1,000 41,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 16,61000 = 1,42800

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 19,83000 = 0,37700

Subtotal: 1,80500 1,80500

Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 46,47000 = 0,46500

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 59,10000 = 0,70900

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 51,74000 = 0,62100

Subtotal: 1,79500 1,79500
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Materials

B9H1D220 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
grossa G-25 amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració

1,000      x 37,60000 = 37,60000

Subtotal: 37,60000 37,60000

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 1,80000 = 0,02700

Subtotal: 0,02700 0,02700

COST DIRECTE 41,22700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,22700

P-41 F9H3V200 t Mescla bituminosa discontinua en calent de
composicio M-8/10 (monogranular), amb granulat
granític, betum asfaltic de penetracio modificat amb
polimers BM-3b, estesa i compactada al 98 % de
l'assaig marshall

Rend.: 1,000 39,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,084 /R x 16,61000 = 1,39500

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,056 /R x 19,83000 = 1,11000

Subtotal: 2,50500 2,50500

Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,028 /R x 51,74000 = 1,44900

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,028 /R x 35,47000 = 0,99300

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,028 /R x 46,47000 = 1,30100

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,028 /R x 59,10000 = 1,65500

Subtotal: 5,39800 5,39800

Materials

B9H3V200 t Mescla bituminosa discontinua en calent de
composició M-8/10 (monogranular), amb granulat
granític, betum asfaltic de penetració modificat amb
polimers BM-3B

1,000      x 31,27000 = 31,27000

Subtotal: 31,27000 31,27000

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 2,53333 = 0,03800

Subtotal: 0,03800 0,03800

COST DIRECTE 39,21100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,21100

P-42 F9J12X50 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
ECI, amb dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 17,19000 = 0,06900
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Subtotal: 0,06900 0,06900

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 24,31000 = 0,09700

Subtotal: 0,09700 0,09700

Materials

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 1,500      x 0,40000 = 0,60000

Subtotal: 0,60000 0,60000

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,06667 = 0,00100

Subtotal: 0,00100 0,00100

COST DIRECTE 0,76700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,76700

P-43 F9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica
EAR-1, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 17,19000 = 0,05200

Subtotal: 0,05200 0,05200

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 24,31000 = 0,07300

Subtotal: 0,07300 0,07300

Materials

B0551120 kg Emulsió bituminosa aniònica tipus EAR-1 1,000      x 0,27000 = 0,27000

Subtotal: 0,27000 0,27000

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,06667 = 0,00100

Subtotal: 0,00100 0,00100

COST DIRECTE 0,39600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,39600

P-44 F9J1V020 m2 Reg d'adherència amb betum asfaltic modificat amb
polimers BM-3B, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 17,19000 = 0,06900

Subtotal: 0,06900 0,06900

Maquinària

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,004 /R x 35,47000 = 0,14200

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 24,31000 = 0,09700
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Subtotal: 0,23900 0,23900

Materials

B055JHDM kg Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3b 1,000      x 0,37000 = 0,37000

Subtotal: 0,37000 0,37000

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,06667 = 0,00100

Subtotal: 0,00100 0,00100

COST DIRECTE 0,67900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,67900

P-45 FB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció
de doble ona amb característiques aasho, per a
barreres de seguretat, col.locat sobre suport

Rend.: 1,000 18,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,090 /R x 16,61000 = 1,49500

A0121000 h Oficial 1a 0,011 /R x 19,83000 = 0,21800

Subtotal: 1,71300 1,71300

Materials

BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat,
formada per perfil longitudinal, de secció en doble
ona amb característiques AASHO

1,000      x 15,37000 = 15,37000

BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a
barreres de seguretat

0,250      x 5,11000 = 1,27800

Subtotal: 16,64800 16,64800

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 1,73333 = 0,02600

Subtotal: 0,02600 0,02600

COST DIRECTE 18,38700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,38700

P-46 FB2B5153 u Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat
flexibles, entre 0.75 i 1 m de llargària, sense
amortidors, col.locat soldat

Rend.: 1,000 23,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,650 /R x 17,68000 = 11,49200

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,61000 = 0,83100

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,070 /R x 20,16000 = 1,41100

A0121000 h Oficial 1a 0,011 /R x 19,83000 = 0,21800

Subtotal: 13,95200 13,95200

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,100 /R x 2,77000 = 0,27700
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CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,100 /R x 7,33000 = 0,73300

Subtotal: 1,01000 1,01000

Materials

BBMZ1310 m Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-150, per a
barreres de seguretat

0,880      x 8,15000 = 7,17200

B44Z502A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,250      x 0,97000 = 1,21300

Subtotal: 8,38500 8,38500

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 13,93333 = 0,20900

Subtotal: 0,20900 0,20900

COST DIRECTE 23,55600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,55600

P-47 FD78U010 m Subministrament i col·locació al fons de rasa de
canonada de formigó armat de 1500 mm de diàmetre
nominal classe III, segons ASTM C 76-99 amb unió
de campana amb anella elastomèrica, solera de 15
cm, sense rebliment

Rend.: 1,000 159,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,458 /R x 16,61000 = 7,60700

A013M000 h Ajudant muntador 0,229 /R x 17,61000 = 4,03300

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,229 /R x 20,49000 = 4,69200

Subtotal: 16,33200 16,33200

Maquinària

C150G900 h Grua autopropulsada de 20 t 0,229 /R x 49,87000 = 11,42000

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,160 /R x 36,52000 = 5,84300

Subtotal: 17,26300 17,26300

Materials

BD78U010 m Tub de formigó armat de 1500 mm de diàmetre
classe III segons ASTM C 76 amb unió de campana
amb anella elastomèrica

1,000      x 116,02000 = 116,02000

B0640004 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm

0,120      x 47,34000 = 5,68100

BFYG1JF1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de formigó armat prefabricat, de 800 mm de diàmetre
i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana
amb anella elastomèrica

1,000      x 4,12000 = 4,12000

Subtotal: 125,82100 125,82100

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 16,33333 = 0,24500

Subtotal: 0,24500 0,24500
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COST DIRECTE 159,66100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,66100

P-48 FD78UN00 m Subministrament i col·locació al fons de rasa de
canonada de formigó armat de 1000 mm de diàmetre
nominal classe III, segons ASTM C 76-99 amb unió
de campana amb anella elastomèrica, solera de 15
cm, sense rebliment

Rend.: 1,000 147,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,458 /R x 16,61000 = 7,60700

A013M000 h Ajudant muntador 0,229 /R x 17,61000 = 4,03300

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,229 /R x 20,49000 = 4,69200

Subtotal: 16,33200 16,33200

Maquinària

C150G900 h Grua autopropulsada de 20 t 0,229 /R x 49,87000 = 11,42000

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,160 /R x 36,52000 = 5,84300

Subtotal: 17,26300 17,26300

Materials

BFYG1JF1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de formigó armat prefabricat, de 800 mm de diàmetre
i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana
amb anella elastomèrica

1,000      x 4,12000 = 4,12000

B0640004 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm

0,120      x 47,34000 = 5,68100

BD78UN00 m Tub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre
classe III segons ASTM C 76 amb unió de campana
amb anella elastomèrica

1,000      x 103,76000 = 103,76000

Subtotal: 113,56100 113,56100

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 16,33333 = 0,24500

Subtotal: 0,24500 0,24500

COST DIRECTE 147,40100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,40100

P-49 FD7EU020 m Subministrament de calaix prefabricat de formigó
armat, de secció rectangular i 250x250x225 cm de
mides interiors, d'unió encadellada amb junt de goma
tipus Arpon segellat interiorment amb massilla de
poliuretà, inclosa la col·locació del marc sobre solera
de 10 cm de formigó HM-15 i 2 cm de sorra fina
d'anivellament, incloent l'execució del llit de formigó i
l'estesa de sorra d'anivellament (Dades de càlcul:
Ambient de classe IIIA +Qb, segons EHE i
recobriment màxim de terres de fins a 5 m)

Rend.: 1,250 1.180,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 16,61000 = 26,57600
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A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,83000 = 31,72800

Subtotal: 58,30400 58,30400

Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,400 /R x 42,80000 = 13,69600

Subtotal: 13,69600 13,69600

Materials

BD7EU020 m Calaix de formigó prefabricat de secció rectangular
de 250x250x225 cm, amb junt encadellat (Dades de
càlcul: Ambient de classe IIIA +Qb, segons EHE i
recobriment màxim de terres de fins a 5 m)

1,000      x 1.088,88000 = 1.088,88000

D0701641 m3 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, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,030      x 66,21000 = 1,98600

B0640004 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm

0,360      x 47,34000 = 17,04200

Subtotal: 1.107,90800 1.107,90800

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 58,33333 = 0,87500

Subtotal: 0,87500 0,87500

COST DIRECTE 1.180,78300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.180,78300

P-50 FD7EU040 m Subministrament de calaix prefabricat de formigó
armat, de secció rectangular i 150x200x230 cm de
mides interiors, d'unió encadellada amb junt de goma
tipus Arpon, segellat interiorment amb massilla de
poliuretà, inclosa la col·locació del marc sobre solera
de 10 cm de formigó HM-15 i 2 cm de sorra fina
d'anivellament, incloent l'execució del llit de formigó i
l'estesa de sorra d'anivellament (Dades de càlcul:
Ambient de classe IIIA +Qb, segons EHE i
recobriment màxim de terres de fins a 5 m)

Rend.: 1,250 786,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,83000 = 31,72800

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 16,61000 = 26,57600

Subtotal: 58,30400 58,30400

Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,400 /R x 42,80000 = 13,69600

Subtotal: 13,69600 13,69600

Materials

B0640004 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm

0,360      x 47,34000 = 17,04200

D0701641 m3 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, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,030      x 66,21000 = 1,98600

BD7EU060 m Calaix de formigó prefabricat de secció rectangular
de 150x200x230 cm, amb junt encadellat (Dades de

1,000      x 695,00000 = 695,00000
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càlcul: Ambient de classe IIIA +Qb, segons EHE i
recobriment màxim de terres de fins a 5 m)

Subtotal: 714,02800 714,02800

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 58,33333 = 0,87500

Subtotal: 0,87500 0,87500

COST DIRECTE 786,90300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 786,90300

P-51 FD7EU050 m Subministrament de calaix prefabricat de formigó
armat, de secció rectangular i 150x250x230 cm de
mides interiors, d'unió encadellada amb junt de goma
tipus Arpon, segellat interiorment amb massilla de
poliuretà, inclosa la col·locació del marc sobre solera
de 10 cm de formigó HM-15 i 2 cm de sorra fina
d'anivellament, incloent l'execució del llit de formigó i
l'estesa de sorra d'anivellament (Dades de càlcul:
Ambient de classe IIIA +Qb, segons EHE i
recobriment màxim de terres de fins a 5 m)

Rend.: 1,300 807,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,83000 = 30,50800

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 16,61000 = 25,55400

Subtotal: 56,06200 56,06200

Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,400 /R x 42,80000 = 13,16900

Subtotal: 13,16900 13,16900

Materials

B0640004 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm

0,260      x 47,34000 = 12,30800

D0701641 m3 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, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,030      x 66,21000 = 1,98600

BD7EU050 m Calaix de formigó prefabricat de secció rectangular
de 150x250x230 cm, amb junt encadellat (Dades de
càlcul: Ambient de classe IIIA +Qb, segons EHE i
recobriment màxim de terres de fins a 5 m)

1,000      x 722,87000 = 722,87000

Subtotal: 737,16400 737,16400

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 56,06667 = 0,84100

Subtotal: 0,84100 0,84100

COST DIRECTE 807,23600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 807,23600
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P-52 FD7EU060 m Subministrament i col·locació d'estructura ovalada
prefabricada amb xapa d'acer corrugat i galvanitzat,
de 3,30 x 3,03 m, tipus T-200 TC/2, amb la seva
cargoleria (per a un recobriment màxim de terres de
fins a 12,50 m i mínim de 0,80 m)

Rend.: 1,000 1.306,79 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-53 FD7FUM76 m Subministrament i col·locació de tub de PVC de 600
mm de diàmetre, de paret estructurada.
Completament instal·lat

Rend.: 1,000 94,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,420 /R x 19,83000 = 8,32900

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 16,61000 = 6,97600

Subtotal: 15,30500 15,30500

Materials

BD7FUN76 m Tub de PVC de 600 mm de diàmetre, de paret
estructurada, classe 41, amb junt elàstic de campana,
per a formació de mitja canya

1,000      x 77,40000 = 77,40000

Subtotal: 77,40000 77,40000

Altres

%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 92,73333 = 1,39100

Subtotal: 1,39100 1,39100

COST DIRECTE 94,09600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,09600

P-54 FD7FUN76 m Subministrament i col·locació de tub de PVC de 600
mm de diàmetre, de paret estructurada, per a
formació de mitja canya en acabat interior de calaix
de formigó

Rend.: 1,000 94,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,420 /R x 19,83000 = 8,32900

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 16,61000 = 6,97600

Subtotal: 15,30500 15,30500

Materials

BD7FUN76 m Tub de PVC de 600 mm de diàmetre, de paret
estructurada, classe 41, amb junt elàstic de campana,
per a formació de mitja canya

1,000      x 77,40000 = 77,40000

Subtotal: 77,40000 77,40000

Altres

%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 92,73333 = 1,39100

Subtotal: 1,39100 1,39100
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COST DIRECTE 94,09600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,09600

P-55 FD7HU010 m Subministre de canonada de formigó armat de secció
circular i diàmetre interior 1500 mm, classe IV ASTM,
per a col·locació sense obertura de rasa, per
empenta horitzontal, inclosa la col·locació al fons del
pou d'atac de la perforació

Rend.: 1,250 480,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,83000 = 31,72800

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,19000 = 27,50400

Subtotal: 59,23200 59,23200

Maquinària

C150GB00 h Grua autopropulsada de 40 t 0,280 /R x 70,71000 = 15,83900

Subtotal: 15,83900 15,83900

Materials

BD7HU010 m Canonada de formigó armat, secció circular i
diàmetre 1500, de clase IV ASTM, per a col·locació
sense apertura de rasa, mitjançant empenta
horitzontal

1,000      x 405,29000 = 405,29000

Subtotal: 405,29000 405,29000

COST DIRECTE 480,36100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 480,36100

P-56 FDA1U120 m Suplement per alçària superior a 1,60 m de pou de
registre de d 120 cm, amb anells prefabricats de
formigó, inclòs part proporcional de graons

Rend.: 1,000 144,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 16,61000 = 9,96600

A0121000 h Oficial 1a 0,600 /R x 19,83000 = 11,89800

Subtotal: 21,86400 21,86400

Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,600 /R x 42,80000 = 25,68000

Subtotal: 25,68000 25,68000

Materials

BDD1U02U u Anell prefabricat de formigó de 50 cm d'alçària i D
120 cm

2,000      x 41,00000 = 82,00000

BDDZU002 u Graó per a pou de registre de polipropilé armat de
300x300x300 mm

3,000      x 4,90000 = 14,70000

B0708200 t Morter M-8a ( 8 N/mm2 ) a granel 0,010      x 25,76000 = 0,25800

Subtotal: 96,95800 96,95800

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 21,86667 = 0,32800
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Subtotal: 0,32800 0,32800

COST DIRECTE 144,83000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,83000

P-57 FDD1UN00 m Pou de registre de 120 cm de diàmetre, sense base,
per a ésser muntat sobre arqueta in situ, inclòs part
proporcional de con superior i junts elastomèrics
entre anells, totalment col·locat segons plànols

Rend.: 1,000 251,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,100 /R x 19,83000 = 21,81300

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 17,19000 = 18,90900

Subtotal: 40,72200 40,72200

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 15,85000 = 7,92500

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,75000 = 1,75000

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,350 /R x 37,14000 = 12,99900

Subtotal: 22,67400 22,67400

Materials

BDD1U016 u Anell prefabricat de formigó armat de 120 cm de
diàmetre i 60 cm d'alçària, per a pou de registre

1,200      x 97,29000 = 116,74800

B071UC01 m3 Morter M-80 0,100      x 78,71000 = 7,87100

BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre
amb reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm
d'alçària

0,500      x 126,15000 = 63,07500

Subtotal: 187,69400 187,69400

COST DIRECTE 251,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 251,09000

P-58 FDDZ51DU u Grao per a pou de registre de nucli de barnilla amb
recobriment de polipropilé, col.locat amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,500 13,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 19,83000 = 3,96600

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 16,61000 = 3,32200

Subtotal: 7,28800 7,28800

Materials

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,009      x 91,05100 = 0,81900

BDDZU002 u Graó per a pou de registre de polipropilé armat de
300x300x300 mm

1,000      x 4,90000 = 4,90000

Subtotal: 5,71900 5,71900



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca Est de la part alta
de Salinas (Sant Boi de Llobregat)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 7,26667 = 0,10900

Subtotal: 0,10900 0,10900

COST DIRECTE 13,11600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,11600

P-59 FDDZV010 u Tapa de fosa dúctil classe d400, marc aparent
circular d=600 mm, tipus ajuntament, amb junt
d'elastomer, sistema bulon amb frontissa, recoberta
de pintura asfaltica, col.locat amb formigó

Rend.: 1,000 127,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 19,83000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,61000 = 16,61000

Subtotal: 36,44000 36,44000

Materials

B0640003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm

0,017      x 49,02000 = 0,83300

BDDZV005 u Tapa de fosa ductil classe D 400, marc aparent
circular D=625 mm, tipus Ajuntament de Barcelona,
amb junt d'elastòmer, sistema bulon amb frontissa,
recoberta de pintura asfaltica

1,000      x 89,81000 = 89,81000

Subtotal: 90,64300 90,64300

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 36,46667 = 0,54700

Subtotal: 0,54700 0,54700

COST DIRECTE 127,63000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,63000

P-60 FDDZV030 u Tapa ventilada de fosa dúctil classe d400, marc
aparent rectangular d=625 mm, tipus ajuntament,
amb junt d'elastomer, sistema bulon amb frontissa,
recoberta de pintura asfaltica, col.locat amb formigó

Rend.: 1,000 241,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,83000 = 19,83000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,61000 = 16,61000

Subtotal: 36,44000 36,44000

Materials

B0640003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm

0,017      x 49,02000 = 0,83300

BDDZV007 u Tapa ventilada de fosa dúctil classe D 400, marc
aparent rectangular D=625 mm, tipus Ajuntament de
Barcelona, amb junt d'elastòmer, sistema bulon amb
frontissa, recoberta de pintura asfàltica

1,000      x 203,24000 = 203,24000
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Subtotal: 204,07300 204,07300

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 36,46667 = 0,54700

Subtotal: 0,54700 0,54700

COST DIRECTE 241,06000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 241,06000

P-61 FN86N060 u Vàlvula de retenció de final de línia de DN 600 mm
marca Válvulas Ross o equivalent, clapeta en polietilè
i contrapesos en acer inoxidable AISI 316. Segons
FN86N060. Totalment instal·lada i provada

Rend.: 0,062 1.187,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 20,49000 = 115,66900

A013M000 h Ajudant muntador 0,350 /R x 17,61000 = 99,41100

Subtotal: 215,08000 215,08000

Materials

BN86N060 u Vàlvula de retenció de final de línia de DN 600 mm,
clapeta en polietilè i contrapesos en acer inoxidable
AISI 316.

1,020      x 936,60000 = 955,33200

Subtotal: 955,33200 955,33200

Altres

%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 1.170,40000 = 17,55600

Subtotal: 17,55600 17,55600

COST DIRECTE 1.187,96800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.187,96800

P-62 FN86N115 u Vàlvula de retenció de final de línia de DN 1500 mm
marca Válvulas Ross o equivalent, amb la clapeta de
polietilè i contrapesos en acer inoxidable AISI 316.
Segons FN86N115. Totalment instal·lada i provada

Rend.: 0,012 7.842,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,450 /R x 20,49000 = 768,37500

A013M000 h Ajudant muntador 0,450 /R x 17,61000 = 660,37500

Subtotal: 1.428,75000 1.428,75000

Materials

BN86N115 u Vàlvula de retenció de final de línia de DN 1500 mm ,
amb la clapeta de polietilè i contrapesos en acer
inoxidable AISI 316.

1,020      x 6.174,00000 = 6.297,48000
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Subtotal: 6.297,48000 6.297,48000

Altres

%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 7.726,20000 = 115,89300

Subtotal: 115,89300 115,89300

COST DIRECTE 7.842,12300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.842,12300

P-63 FR24U100 m2 Acondicionament i perfilat manual de talussos. inclou
neteja a peu de talús, càrrega i transport del material
sobrant a abocador

Rend.: 1,000 0,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A016P000 h Peó jardiner 0,020 /R x 17,01000 = 0,34000

Subtotal: 0,34000 0,34000

Maquinària

C133M0Q0 h Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
anivellador

0,005 /R x 37,74000 = 0,18900

Subtotal: 0,18900 0,18900

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,33333 = 0,00500

Subtotal: 0,00500 0,00500

COST DIRECTE 0,53400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,53400

P-64 FR2GU040 u Excavació de clot de plantació de dimensions
0,50x0,50x0,50 m, amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 2,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,006 /R x 17,61000 = 0,10600

Subtotal: 0,10600 0,10600

Maquinària

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

0,060 /R x 40,17000 = 2,41000

Subtotal: 2,41000 2,41000

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 0,13333 = 0,00200

Subtotal: 0,00200 0,00200
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COST DIRECTE 2,51800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,51800

P-65 FR47UK10 u Subministrament i transport de tipuana tipus de 20/25
cm de perímetre, en contenidor, de primera qualitat
segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en
garantia durant el primer any inclou l'acopi provisional
en cas necessari

Rend.: 1,000 136,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BR47UK10 u Tipuana tipu de 20/25 cm de perímetre, en
contenidor, segons les ntj. seleccionat a viver per la
d.f.

1,000      x 136,09000 = 136,09000

Subtotal: 136,09000 136,09000

COST DIRECTE 136,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,09000

P-66 FRA4U020 u Subministrament i plantació de Spartium junceum de
40-80 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel > 3 mm, nº ram. 1r
terç inferior mín. 5) en C-3 L en clot de plantació
0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor de
senyalització, protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra.

Rend.: 1,000 8,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BR8I0002 U Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix.,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.

1,000      x 0,82000 = 0,82000

BR8I0001 U Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m.
d'alçària, i Ø >3 cm, posat en obra

1,000      x 0,01000 = 0,01000

DR110001 U Plantació manual d'arbres o arbusts en clot de
plantació 0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de protector de
base i forestal, tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment
i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

1,000      x 4,64800 = 4,64800

BR340001 m3 Esmena orgànica compostada d'origen vegetal 0,003      x 18,62000 = 0,05600

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,003      x 6,62000 = 0,02000

BR3B6000 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR

0,050      x 0,81000 = 0,04100

BR4S0001 u Subministrament de Spartium junceum de 40-80 cm,
Ø del coll de l'arrel >3 mm i nº ram. 1r terç inferior
mínim 5, en C-3L

1,000      x 3,20000 = 3,20000

Subtotal: 8,79500 8,79500
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COST DIRECTE 8,79500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,79500

P-67 FRA4U025 u Subministrament i plantació de Tamarix gallica de
60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior >3), en C-3
L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de tutor, protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra.

Rend.: 1,000 9,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,040      x 6,62000 = 0,26500

BR8I0001 U Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m.
d'alçària, i Ø >3 cm, posat en obra

1,000      x 0,01000 = 0,01000

BR8I0002 U Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix.,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.

1,000      x 0,82000 = 0,82000

BR4S0002 U Subministrament d'arbust tipus Tamarix sp, Cornus
sp o similars  de 60-80 cm d'alçària  (nº ram. 1r terç
inferior >3), en C-3 L

1,000      x 3,24000 = 3,24000

BR340001 m3 Esmena orgànica compostada d'origen vegetal 0,040      x 18,62000 = 0,74500

BR3B6000 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR

0,050      x 0,81000 = 0,04100

DR110001 U Plantació manual d'arbres o arbusts en clot de
plantació 0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de protector de
base i forestal, tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment
i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

1,000      x 4,64800 = 4,64800

Subtotal: 9,76900 9,76900

COST DIRECTE 9,76900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,76900

P-68 FRA4U030 u Subministrament i plantació de Salix elaeagnos de
80-100 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín. 3),
en C-3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de tutor, protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra

Rend.: 1,000 10,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BR3B6000 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR

0,050      x 0,81000 = 0,04100

BR8I0001 U Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m.
d'alçària, i Ø >3 cm, posat en obra

1,000      x 0,01000 = 0,01000
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BR8I0002 U Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix.,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.

1,000      x 0,82000 = 0,82000

BR4S0003 U Subministrament de Salix sp de 80-100 cm d'alçària
(nº ram. 1r terç inferior mínim 3)  en C-3 L

1,000      x 3,86000 = 3,86000

DR110001 U Plantació manual d'arbres o arbusts en clot de
plantació 0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de protector de
base i forestal, tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment
i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

1,000      x 4,64800 = 4,64800

BR340001 m3 Esmena orgànica compostada d'origen vegetal 0,050      x 18,62000 = 0,93100

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,050      x 6,62000 = 0,33100

Subtotal: 10,64100 10,64100

COST DIRECTE 10,64100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,64100

P-69 FU110001 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
terrenys de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos

Rend.: 85,000 2,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A016P000 h Peó jardiner 1,000 /R x 17,01000 = 0,20000

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 21,00000 = 0,06200

Subtotal: 0,26200 0,26200

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,805 /R x 51,03000 = 0,48300

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 45,73000 = 1,07600

C1610001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 1,000 /R x 45,09000 = 0,53000

Subtotal: 2,08900 2,08900

COST DIRECTE 2,35100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,35100

P-70 PAI00001 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

Rend.: 1,000 3.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-71 PAI00003 PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat
i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat
i Salut

Rend.: 1,000 26.025,89 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42

PARTIDES ALÇADES

PAI00004 PA Partida alçada de cobrament íntegre per al
Pressupost del Pla de Control de Qualitat

Rend.: 1,000 25.814,37 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
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Annex 17: Pressupost per al Coneixement de l’Administració 

1

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

Pressupost d’Execució Material 
Pressupost General d’Execució Material 1.589.475,34 €

Pressupost d’Execució per Contracte abans d'I.V.A. 
Despeses Generals 13% 206.631,79 €
Benefici Industrial 6% 95.368,52 €
Pressupost General d’Execució per Contracte (sense I.V.A.) 1.891.475,65 €

Pressupost d'Execució per Contracte amb I.V.A. 
I.V.A. 16% 302.636,10 €

2.194.111,75 €

Expropiacions 13.544,19 €

Pressupost per a Coneixement de l'Administració              2.207.655,94 € 

El pressupost per Coneixement de l'Administració ascendeix a la quantitat de DOS 
MILIONS DOS-CENTS SET MIL SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-
QUATRE CÈNTIMS D'EURO (2.207.655,94  €) 
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PLÀNOL DENÒMINACIÓ FULL

1 SITUACIÓ I ÀMBIT DELPORJECTE 1 de 2 

1 EMPLAÇAMENT 2 de 2 

2 PLANTA TOPOGRÀFICA 
ESTAT ACTUAL 1 de 4 

2 PLANTA TOPOGRÀFICA 
ESTAT ACTUAL 2 de 4 

2 PLANTA TOPOGRÀFICA 
ESTAT ACTUAL 3 de 4 

2 PLANTA TOPOGRÀFICA 
ESTAT ACTUAL 4 de 4 

3
SITUACIÓ ACTUAL 

SITUACIÓ ACTUAL COL·LECTORS, INFRAESTRUCTURES I 
PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

1 de 1 

4 PLANTA GENERAL DE LES OBRES 1 de 1 

5.1.A
OBRES ESPECIALS 

ENTRONCAMENT COL·LECTORS I INICI COL·LECTOR GENERAL 
DEFINICIÓ GEOMÈTRICA. PLANTES 

1 de 2 

5.1.A
OBRES ESPECIALS 

ENTRONCAMENT COL·LECTORS I INICI COL·LECTOR GENERAL 
DEFINICIÓ GEOMÈTRICA. SECCIONS 

2 de 2 

5.1.B
OBRES ESPECIALS 

ENTRONCAMENT COL·LECTORS I INICI COL·LECTOR GENERAL 
DEFINICIÓ ARMADURES. SECCIONS 

1 de 1 

5.2.A
DESVIAMENT SÈQUIA DE REG (SÈQUIA SUPERIOR) 

PLANTA I PERFIL LONGITUDINAL 
DE PK 0+000 A PK 0+193,29 

1 de 1 

5.2.B
DESVIAMENT SÈQUIA DE REG (SÈQUIA SUPERIOR) 

PERFILS TRANSVERSALS 
DE PK 0+000 A PK 0+050 

1 de 5 

5.2.B
DESVIAMENT SÈQUIA DE REG (SÈQUIA SUPERIOR) 

PERFILS TRANSVERSALS 
DE PK 0+052 A PK 0+100 

2 de 5 

5.2.B
DESVIAMENT SÈQUIA DE REG (SÈQUIA SUPERIOR) 

PERFILS TRANSVERSALS 
DE PK 0+110,396 A PK 0+130 

3 de 5 

5.2.B
DESVIAMENT SÈQUIA DE REG (SÈQUIA SUPERIOR) 

PERFILS TRANSVERSALS 
DE PK 0+132 A PK 0+146 

4 de 5 

5.2.B
DESVIAMENT SÈQUIA DE REG (SÈQUIA SUPERIOR) 

PERFILS TRANSVERSALS 
DE PK 0+150 A PK 0+193,290 

5 de 5 

5.2.C
OBRES ESPECIALS 

DESVIAMENT SÈQUIA DE REG (SÈQUIA SUPERIOR) 
TRONETA TIPUS 

1 de 2 

5.2.C
OBRES ESPECIALS 

DESVIAMENT SÈQUIA DE REG (SÈQUIA SUPERIOR) 
TRONETA TIPUS 

2 de 2 

5.2.D
OBRES ESPECIALS 

DESVIAMENT SÈQUIA DE REG (SÈQUIA SUPERIOR) 
BROQUETA DE SORTIDA 

1 de 2 

5.2.D
OBRES ESPECIALS 

DESVIAMENT SÈQUIA DE REG (SÈQUIA SUPERIOR) 
BROQUETA DE SORTIDA 

2 de 2 

6.1
COL·LECTOR GENERAL 

PLANTA I PERFIL LONGITUDINAL 
DE PK 0+000 A PK 0+300 

1 de 4 
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PLÀNOL DENÒMINACIÓ FULL

6.1
COL·LECTOR GENERAL 

PLANTA I PERFIL LONGITUDINAL 
DE PK 0+300 A PK 0+600 

2 de 4 

6.1
COL·LECTOR GENERAL 

PLANTA I PERFIL LONGITUDINAL 
DE PK 0+600 A PK 0+840 

3 de 4 

6.1
COL·LECTOR GENERAL 

PLANTA I PERFIL LONGITUDINAL 
DE PK 0+840 A PK 0+990 

4 de 4 

6.2
COL·LECTOR GENERAL 

PERFILS TRANSVERSALS 
DE PK 0+000 A PK 0+080 

1 de 8 

6.2
COL·LECTOR GENERAL 

PERFILS TRANSVERSALS 
DE PK 0+100 A PK 0+180 

2 de 8 

6.2
COL·LECTOR GENERAL 

PERFILS TRANSVERSALS 
DE PK 0+200 A PK 0+320 

3 de 8 

6.2
COL·LECTOR GENERAL 

PERFILS TRANSVERSALS 
DE PK 0+340 A PK 0+500 

4 de 8 

6.2
COL·LECTOR GENERAL 

PERFILS TRANSVERSALS 
DE PK 0+514 A PK 0+620 

5 de 8 

6.2
COL·LECTOR GENERAL 

PERFILS TRANSVERSALS 
DE PK 0+640 A PK 0+740 

6 de 8 

6.2
COL·LECTOR GENERAL 

PERFILS TRANSVERSALS 
DE PK 0+760A PK 0+868 

7 de 8 

6.2
COL·LECTOR GENERAL 

PERFILS TRANSVERSALS 
DE PK 0+920 A PK 0+950 

8 de 8 

6.3
COL·LECTOR GENERAL 

SECCIONS TIPUS 
CALAIXOS

1 de 5 

6.3
COL·LECTOR GENERAL 

SECCIONS TIPUS – SECCIÓ ESPECIAL AMB CANONADA TIPUS 
VOLTADA D’ACER CORRUGAT 

2 de 5 

6.3
COL·LECTOR GENERAL 

ARMADURA 
TRANSICIÓ D’ENTRADA 

3 de 5 

6.3
COL·LECTOR GENERAL 

SECCIONS TIPUS – SECCIÓ ESPECIAL AMB CANONADA TIPUS 
VOLTADA D’ACER CORRUGAT 

4 de 5 

6.3
COL·LECTOR GENERAL 

SECCIONS TIPUS – SECCIÓ ESPECIAL AMB CANONADA TIPUS 
VOLTADA D’ACER CORRUGAT 

5 de 5 

6.4
COL·LECTOR GENERAL 

SECCIONS TIPUS 
RASES

1 de 3 

6.4
COL·LECTOR GENERAL 

SECCIONS TIPUS 
RASES

2 de 3 

6.4
COL·LECTOR GENERAL 

SECCIONS TIPUS 
RASES

3 de 3 
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6.5.A
COL·LECTOR GENERAL 

OBRA ESPECIAL DERIVACIÓ AIGÜES NEGRES A E.B.EMSSA 
PLANTA I SECCIÓ LONGITUDINAL 

1 de 3 

6.5.A
COL·LECTOR GENERAL 

OBRA ESPECIAL DERIVACIÓ AIGÜES NEGRES A E.B.EMSSA 
PLANTES

2 de 3 

6.5.A
COL·LECTOR GENERAL 

OBRA ESPECIAL DERIVACIÓ AIGÜES NEGRES A E.B.EMSSA 
SECCIONS

3 de 3 

6.5.B
COL·LECTOR GENERAL 

OBRA ESPECIAL DERIVACIÓ AIGÜES NEGRES A E.B.EMSSA 
ARMADURES 

1 de 1 

6.6.A
COL·LECTOR GENERAL. OBRA ESPECIAL 

SORTIDA AL RIU 
PLANTA I PERFIL LONGITUDINAL 

1 de 1 

6.6.B
COL·LECTOR GENERAL 

OBRA ESPECIAL – SORTIDA AL RIU 
TRAM EMPENTAT – POU D’ATAC 

1 de 2 

6.6.B
COL·LECTOR GENERAL 

OBRA ESPECIAL – SORTIDA AL RIU 
TRAM EMPENTAT – POU D’ATAC 

2 de 2 

6.6.C
COL·LECTOR GENERAL 

OBRA ESPECIAL – SORTIDA AL RIU TRAM EMPENTAT 
TRONETA – CONNEXIÓ CALAIX - CANONADES 

1 de 2 

6.6.C
COL·LECTOR GENERAL 

OBRA ESPECIAL – SORTIDA AL RIU TRAM EMPENTAT 
TRONETA – ARMADURES 

2 de 2 

6.6.D
COL·LECTOR GENERAL – OBRA ESPECIAL SORTIDA AL RIU 
POU DE RECEPCIÓ, TRAM EMPENTAT I CREUAMENT AMB 

CANONADA EXISTENT – DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 
1 de 1 

6.6.E
COL·LECTOR GENERAL. OBRA ESPECIAL 

SORTIDA AL RIU 
BROQUETA DE SORTIDA 

1 de 2 

6.6.E
COL·LECTOR GENERAL. OBRA ESPECIAL 

SORTIDA AL RIU 
BROQUETA DE SORTIDA - ARMADURES 

2 de 2 
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1.- DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1.- DEFINICIÓ 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars constitueix un conjunt d'instruccions per al 

desenvolupament de les Obres i conté condicions normalitzades pel que fa als materials i a les 

unitats d'obra. 

1.2.- ÀMBIT D'APLICACIÓ 

Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicació a totes les obres compreses al present Projecte. 

A tots els articles del present Plec de Prescripcions Tècniques s'entendrà que el seu contingut 

regeix per a les matèries que expressen els seus títols en quant no s'oposin a allò establert a la 

Llei de Bases de la Administració Local, al Reglament General de Contractació i en el Plec de 

Clàusules Administratives Generals i Particulars. En cas contrari sempre serà primer el contingut 

d'aquestes disposicions. 

1.3.- DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES 

Els documents que defineixen les obres són els Plànols que constitueixen el Document núm. 2 del 

present Projecte, les prescripcions tècniques del present Plec i les prescripcions tècniques que 

figuren a la Memòria i els Annexos que constitueixen el Document núm. 1. Qualsevol modificació 

en la ubicació, forma i dimensions de les obres es farà solament mitjançant ordre per escrit del 

Director d'Obra i seran d'obligat compliment per al Contractista, dins del que, sobre el particular, 

disposa la Llei de Contractes de l'Estat i el Reglament per a la seva aplicació. 

1.4.- COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS 

En principi cal considerar que tots els documents que defineixen les obres concorden. En cas de 

discrepància, però, es considerarà la prioritat d’aquest Plec sobre els Plànols i Quadres de preus, 

la d’aquests sobre la Memòria, i la d’aquesta sobre els Annexos. 

En cas de discrepància als plànols entre les cotes que hi figuren i les mides dels elements acotats, 

es donarà en principi validesa a dites mides, llevat que es faci patent que es tracta de detalls tipus 

sense escala posteriorment acotats. En qualsevol cas caldrà demanar la conformitat de la Direcció 

facultativa.

1.5.- DISPOSICIONS TÈCNIQUES LEGALS A TENIR EN COMPTE 

A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'acompliran les 

prescripcions, en allò que pugui afectar a les obres, de les disposicions, normes i reglaments, que 

es relacionen a continuació: 



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca est de la part Alta de Salinas 

 (T.M. Sant Boi de Llobregat) 

Plec de Condicions Tècniques

7

CARRETERES I PONTS: 

-Plec de Prescripcions Tècniques per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat per O.M. de 

6 de febre de 1976. 

-Instrucció relativa a les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, aprovada per 

O.M. de 28 de febrer de 1972. 

-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. 

-Instrucció de carreteres de la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals. 

-Ordre Circular 299/89T de 1989 del M.O.P.U., referenciat a “Recomanacions sobre mescles 

bituminoses en calent”. 

-Ordre Circular 5/2001 del Ministerio de Fomento, referenciat a “ Regs auxiliars, mescles 

bituminoses i paviments de formigó. 

-Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), 

aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 

-Norma 6.1.-I.C. “ Seccions de Ferm”, aprovada per O.F. 3460/03, de 28 de novembre de 2003. 

-Instrucció 5.2-I.C. “Drenatge superficial” de 14 de Maig de 1990. 

-Instrucció 8.1-I.C. “ Senyalització vertical” de 28 de desembre de 1999. 

-Instrucció 8.2-I.C. “ Marques vials” de 16 de juliol de 1987. 

-Instrucció 8.3-I.C. “· Senyalització d’obra” de 31 d’agost de 1987. 

-Ordre Circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 

CIMENTS:

-Plec de prescripcions Tècniques General per a la Recepció de Ciments, RC/97, aprovat per Reial 

Decret 776/1997 de 30 de maig. 

FORMIGÓ:

-Instruccions per al fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, aprovada per 

Ordre de presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 

-Instrucció de Hormigón Estructural (EHE), R.D. 2661/98 i R.D. 996/99. 

-Norma de formigó pretensat EP-93. 
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-“ Recomanacions Internacionals Unificades pel Càlcul i la Execució de les Obres de Formigó 

Armat (C.E.B.). 

-Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 

EDIFICACIÓ i ESTRUCTURES: 

-Plec de Condicions vàries de l’Edificació (1948) compost pel Centre Experimental d’Arquitectura, 

aprovat pel Consell Superior dels Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les Obres dependents de la 

Direcció General d’Arquitectura. Reimprès l’any 1963. 

-Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura-1960, aprovat per O.M. de 4 

de juny de 1973. 

-Normes U.N.E. 

-U.N.E.-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 

-Normes d’accions en l’edificació NBE-AE/88 de R.D. 1370/88. 

-Normes MV-106 Cargols ordinaris i calibrats per a estructures d’acer. 

-Norma MV-107 Cargols d’alta resistència per a estructures d’acer. 

-Es refonen i ordenen la sèrie complerta de normes relatives a estructures d’acer NBE (MV 102 a 

111) en el R.D. 1829/95. 

-Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aproba el Còdi Tècnic de la 
Edificació.

 -Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació NCSE-94, R.D. 2543/1994 de 29 

de Desembre. 

-Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació NCSE-02, RD 997/02 de 27 de 

Septembre.

-Durabilitat del formigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. 

-EUROCODI núm. 1: Accions en estructures 

-EUROCODI núm. 2: Projecte d’estructures de formigó. 

-EUROCODI núm. 4: Projecte d’estructures mixtes de formigó i acer. 

-EUROCODI núm. 6: Projecte d’estructures de fàbrica (obra). 

SANEJAMENT I ABASTAMENT: 

-Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d’aigües, contingut a la 

Instrucció del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 
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-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. 

TUBS:

-Plec de Condicions per a la Fabricació, Transport i Muntatge de Canonades de Formigó, de 

l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 

-Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 

-UNE 53-332-90 “Tubos y accesorios de Policloruro de vinilo no plastificado para canalizaciones 

subterráneas, enterradas o no y empleadas para la evacuación y desagües: Características y 

métodos de ensayo”. 

-UNE 53-323-86 “Tubos de poliester reforzado con fibra de vidrio utilizados para canalizaciones de 

saneamiento y vertidos industriales: Características y métodos de ensayo”. 

-UNE 53-365-90 “Tubos de poliester de alta densidad para uniones soldadas, usadas para 

canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües: 

Características y métodos de ensayo”. 

ALTRES:

-Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques, O.M. d’1 

d’Abril de 1964. 

-Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica, O.M. 28 d’Agost de 1970. 

-Recomanacions i normes de la International Telecomunication Union ITU i CCITT. 

-Recomanacions i normes de la International Telecomunication Union ITU-R i CCIR. 

Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i contingut, afectin 

a les Obres, a les seves instal·lacions complementàries o als treballs necessaris per realitzar-les i 

hagin entrat en vigor en el moment de l'adjudicació d'aquestes. 

Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells casos en que no es 

contradigui el que està disposat expressament al Present Plec de Prescripcions Tècniques. En cas 

de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici del Director Facultatiu decidir les prescripcions a 

complir, essent vàlid el criteri general de prevalència de la prescripció més restrictiva. 

1.6.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Bàsicament, aquestes consisteixen en la execució d’un col·lector general de sortida d’un dipòsit. 

La memòria del present projecte recull una descripció detallada de les obres.  
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1.7.- CONDICIONS GENERALS 

Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que s'estableixen en 

aquest Capítol i ser aprovats pel Director Facultatiu. 

Serà obligació del Contractista avisar el Director Facultatiu de les procedències dels materials que 

vagin a ser utilitzats, amb anticipació suficient del moment de fer-los servir, per a que puguin 

executar-se els assaigs oportuns. 

Tots els materials que es proposin per al seu ús a les Obres, hauran de ser examinats i assajats 

abans de la seva acceptació. L'acceptació, en qualsevol moment, d'un material no serà obstacle 

per a que sigui rebutjat en el futur si es troben defectes de qualitat o uniformitat. Qualsevol treball  

que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats pel Director Facultatiu, podrà ser 

considerat com defectuós. 

Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que s'asseguri la conservació de les seves 

característiques i aptituds per a l'ús en l'Obra i en forma que faciliti la seva inspecció. 

Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serà retirat de l'Obra 

immediatament, excepte si té autorització de el Director Facultatiu. 

2.- CONDICIONS A SATISFER PELS MATERIALS I EQUIPS 

S’especifiquen a continuació les condicions a satisfer pels materials i equips industrials a emprar 

en l’execució de les obres. 

Seran vàlides i aplicables totes les prescripcions referents a les condicions que han de complir els 

materials i la seva mà d'obra que apareixen en les instruccions, Plecs de Condicions Generals o 

Normes oficials vigents que reglamenten la recepció, transport, manipulació o ús i control de qualitat 

de cadascun dels materials utilitzats a les obres d'aquest Projecte. 

El transport, manipulació i ús dels materials es farà de manera que no quedin alterades les seves 

característiques, no es deteriorin les seves formes o dimensions, ni impliquin risc per a la salut dels 

treballadors. 

Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que s'estableixen en 

aquest Capítol i ser aprovats pel Director Facultatiu. 

Serà obligació del Contractista avisar al Director Facultatiu de les procedències dels materials que 

vagin a ser utilitzats, amb anticipació suficient del moment de fer-los servir, per a que puguin 

executar-se els assaigs oportuns. 

Tots els materials que es proposin pel seu ús a les Obres, hauran de ser examinats i assajats abans 

de la seva acceptació. L'acceptació, en qualsevol moment, d'un material no serà obstacle per a que 
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sigui rebutjat en el futur si es troben defectes de qualitat o uniformitat. Qualsevol treball que es realitzi 

amb materials no assajats o no aprovats pel Director Facultatiu, podrà ser considerat com defectuós. 

Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que s'asseguri la conservació de les seves 

característiques i aptituds per a l'ús en l'Obra i en forma que faciliti la seva inspecció. 

Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serà retirat de l'Obra 

immediatament, excepte si té autorització del Director Facultatiu. 

Cal destacar que les expressions entre parèntesis que acompanyen molts dels títols dels apartats, 

correspon a la codificació emprada per l’ITEC. Aquesta codificació apareix a la seva publicació 

“Condicions Tècniques d’Edificació, Urbanització i Enginyeria Civil” (1995), en la que s’ha basat el 

present capítol. 

2.1.- MATERIALS BÀSICS (B0) 

2.1.1.- Líquids (B01) 

2.1.1.1 Neutres (B011) 

2.1.1.1.1 Definició i característiques dels elements 

DEFINICIO:

Aigües utilitzades per algun dels següents usos: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Regat de plantacions 

- Conglomerats grava - ciment, terra - ciment, grava - emulsió, etc. 

- Humectació de bases o sub-bases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

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

CONFECCIÓ O CURAT DE FORMIGONS O MORTERS 

Es podes utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons que 

no tinguin cap armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretessat, es prohibeix l’us 

d’aquestes aigües, tret del cas que es facis estudis especials. 

Si no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar 
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que acompleix totes aquestes característiques: 

 - Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234)......................................................................>= 5 

 - Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130) ..................................................... <= 15 g/l 

 - Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) .......................................................... <= 1 g/l 

         - En cas d’utilitzar-se ciment SR ................................................................... <= 5 g/l 

         -  En la resta de casos................................................................................... <= 1 g/l 

 - Ió clor, expressat en CL- (UNE 7-178): 

         - Formigó pretessat ....................................................................................... <= 1 g/l 

         - Formigó armat ............................................................................................. <= 3 g/l 

         - Formigó en massa amb armadura de fissuració......................................... <= 3 g/l 

 - Hidrats de carboni (UNE 7-132).................................................................................... 0 

 - Substàncies orgàniques solubles en èter ......................................................... <= 15 g/l 

L’ió clor aportat pels components d’un formigó no pot excedir : 

 - Pretensat .................................................................................... <= 0.2% pes de ciment 

 - Armat ......................................................................................... <= 0.4 % pes de ciment 

 - En massa amb armadura de fissuració..................................... <= 0.4 % pes de ciment 

2.1.1.1.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: Mitjançant xarxa d’aigua potable, xarxa de reg o amb cisternes de manera que 

no s’alterin les seves condicions. 

 Emmagatzematge: en cisternes, dipòsits soterrats, dipòsits a l’aire lliure, etc... 

L’estanqueitat i característiques dels materials de les conduccions, dipòsit i mitjans de transport 

amb cisterna ha d’èsser tal que les condicions de l’aigua en els punts de consum no hagi sofert 

alteracions respecte al seu origen. 

En cas de dipòsits de formigó o ciment cal desestimar les aigües dels primers omplerts per 

possible contaminació. 

2.1.1.1.3 Unitat i criteris d’amidament 

l de volum necessari procedent de la instal·lació de l'obra. 

2.1.1.1.4 Normativa de compliment obligatori 

EHE "Instrucción de hormigón estructural” 

NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." 

2.1.1.2 Detergents (BO12) 

2.1.1.2.1 Definició i característiques dels elements 
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DEFINICIÓ

Producte amb capacitat humectant i emulsionant que el fa molt apte per netejar 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

No ha de produir danys a la superfície de la pedra. 

No ha de deixar residus ni olors permanents desprès de la seva aplicació. 

2.1.1.2.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions, i amb una etiqueta amb 

les següests dades: 

Designació comercial 

Tipus de detergent 

Referència a normatives que compleix 

Instruccions d’ús 

Exigències d’acord amb la normativa vigent de Seguretat i Salut al Treball, referents a l’ús i 

emmagatzematge 

Data de caducitat 

Emmagatzematge: D’acrod amb les instruccions del fabricant, en recintes tancats, protegits de 

l’acció directe del sol o altres fonts de calor i flames, i ventilats 

2.1.1.2.3 Unitat i criteris d’amidament 

kg de pes necessari i subministrat a l’obra 

2.1.1.2.4 Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori 

2.1.1.3  Dissolvents (B017) 

2.1.1.3.1 Definició i característiques dels elements 

DEFINICIO:

Dissolvent capaç d'eliminar restes de greixos i altres brutícies de la superfície dels tubs de PVC, 

superfícies de pedra artificial, pedra natural i formigó. 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

No ha de produir danys a les superfícies, ni als adhesius dels junts en el seu cas. 
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No ha de deixar residus ni olors permanents desprès de la seva aplicació. 

2.1.1.3.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions, i amb una etiqueta amb 

les següents dades: 

Designació comercial 

Tipus de dissolvent 

Referència a normatives que compleix 

Instruccions d'us 

Exigències d'acord amb la normativa vigent de Seguretat i Higiene al Treball, referents a l'ús i 

emmagatzematge 

Data de caducitat 

Emmagatzematge: D'acord amb les instruccions del fabricant, en recintes tancats, protegits de 

l'acció directe del sol o altres fonts de calor i flames, i ventilats. 

2.1.1.3.3 Unitat i criteris d’amidament 

l de volum necessari subministrat a l'obra. 

2.1.1.3.4 Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

2.1.2.- Granulats (B03) 

2.1.2.1 Sorres (B031) 

2.1.2.1.1 Definició i característiques dels elements 

DEFINICIO:

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i durs. 

S'han considerat els tipus següents: 

Sorra de marbre blanc 

Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

De pedra calcària 

De pedra granítica 

Sorra per a confecció de morters 

Sorra per substrats de jardineria 
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CARACTERISTIQUES GENERALS: 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

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

explícitament la D.F. 

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

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

Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082) ................................................................... Baix o nul 

SORRA DE MARBRE BLANC: 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre ................................................................... 0% 

SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS: 

Mida dels grànuls (Tamís 5 UNE 7-050) ...........................................................................<= 4 mm 

Terrossos d'argila (UNE 7-133).................................................................................<= 1% en pes 

Partícules toves (UNE 7-134)..................................................................................................... 0% 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura 

en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244)...............................................<= 0,5% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 

i referits a granulat sec (UNE 83-120)....................................................................<= 0,4% en pes 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 83-121)..............................................Nul·la 

Sulfats solubles en àcids expressats en SO3 

i referits al granulat sec (UNE 146-500) .................................................................<= 0,8% en pes 

Clorurs expressat en CL- i referits al granulat sec (UNE 83-124): 

         - Formigó pretessat ........................................................................<= 0.03% en pes 

         - Formigó armat .............................................................................<= 0.05 % en pes 

         - Formigó en massa amb armadura de fissuració............................. <= 0.05 en pes 

L’ió clor aportat pels components d’un formigó no pot excedir : 

 - Pretensat .................................................................................... <= 0.2% pes de ciment 

 - Armat ......................................................................................... <= 0.4 % pes de ciment 

 - En massa amb armadura de fissuració..................................... <= 0.4 % pes de ciment 

Estabilitat (UNE 7-136): 

 - Pèrdua de pes amb sulfat sòdic..........................................................................<= 10% 

 - Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic...................................................................<= 15% 

SORRA DE PEDRA GRANITICA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2) 

- Granulat gruixut 

- Granulat arrodonit .........................................................................<= 1% en pes 
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- Granulat de matxuqueig no calcari ...............................................<= 1% en pes 

- Granulat fi: 

- Granulat arrodonit .........................................................................<= 6% en pes 

- Granulat de matxuqueig no calcari, per obres sotmeses 

a exposició IIIa, IIIb, IIIc, IV, o o sotmeses a alguna clase 

específica d’exposició..........................................................................<= 6% en pes 

- Granulat de matxuqueig no calcari, per obres sotmeses 

a exposició I, IIa, IIb,i que no estiguin sotmeses a cap clase 

específica d’exposició........................................................................<= 10% en pes 

Equivalent de sorra (EAV) (UNE 83-131): 

- Per a obres en ambients I, Iia, Iib, no sotmeses a cap classe  

   específica d’exposició............................................................................................. >= 75 

 - Resta de casos....................................................................................................... >= 80 

Friabilitat (UNE 83-115).......................................................................................................... <= 40 

Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134) ......................................................................<= 5% 

SORRA DE PEDRA CALCARIA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2) 

- Granulat gruixut 

- Granulat arrodonit .........................................................................<= 1% en pes 

- Granulat fi: 

- Granulat arrodonit .........................................................................<= 6% en pes 

- Granulat de matxuqueig no calcari, per obres sotmeses 

a exposició IIIa, IIIb, IIIc, IV, o o sotmeses a alguna clase 

específica d’exposició........................................................................<= 10% en pes 

- Granulat de matxuqueig no calcari, per obres sotmeses 

a exposició I, IIa, IIb,i que no estiguin sotmeses a cap clase 

específica d’exposició        <= 15% en pes 

Valor blau de metilè (UNE 83-130): 

- Per a obres en ambients I, Iia, Iib, no sotmeses a cap classe  

   específica d’exposició.............................................................................>= 0.6% en pes 

 - Resta de casos.......................................................................................>= 0.3% en pes 

SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

--------------------------------------------------- 

|  Tamís    |  Percentatge en  |   Condicions     | 

| UNE 7-050 |  pes que passa   |                  | 
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|   mm      |    pel tamís     |                  | 

|-----------|------------------|------------------| 

|   5,00    |        A         |      A = 100     | 

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

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

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

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

|   0,16    |        F         |   0 <= F <= 30   | 

|   0,08    |        G         |   0 <= G <= 15   | 

|-----------|------------------|------------------| 

|  Altres   |                  |  C - D <= 50     | 

|   condi-  |                  |  D - E <= 50     | 

|   cions   |                  |  C - E <= 70     | 

--------------------------------------------------- 

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

Contingut de matèries perjudicials ........................................................................................<= 2%

SORRA PER A SUBSTRATS DE JARDINERIA 

Material obtingut de la degradació de granit o altres de naturalesa silicea integrat per materials de 

diferent granulometria grollers i fins 

Lliure de carbionat càlcic 

Textura:.............................................................................................................................. sorrenca 

Granulometria.........................................................la major part de les partícules entre 0.2 i 2mm 

pH 6-7 

Conductivitat elèctrica .........................................................................................................<1dS/m 

Denstat aparent ............................................................................................................ 1.4-1.6 g/cc 

Porositat total.......................................................................................................................35-40% 

Porositat d’aireació ...............................................................................................................>=25% 
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Per a material d'assentament de les canonades s'utilitzarà sorra que haurà de passar pel tamís nº 4 

ASTM (separació de malles 4,76 mm). 

Si la Direcció d'Obra ho estima convenient, es faran els següents assaigs. 

Per cada dos-cents metres cúbics (200 m3) de sorra: 

- Un (1) assaig granulomètric (N.L.T. 104/58) 

- Un (1) límit d'Atterberg (N.L.T. 105/58) 

2.1.2.1.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Condicions generals: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Subministrament: Cada càrrega de granulat anirà identificada amb un full de subministrament que 

ha de quedar a disposició de la Direcció d’Obra, en la que hi ha de constar, com a mínim, les 

dades següents: 

Nom del subministrador 

Número de sèrie del full de subministrament 

Nom de la cantera 

Data de lliurament 

Tipus de granulat 

Quantitat de granulat subministrat 

Denominació del granulat (d/D) 

Identificació del lloc de subministrament 

2.1.2.1.3 Unitat i criteris d’amidament 

kg o T de pes necessari subministrat a l'obra. 

2.1.2.1.4 Normativa de compliment obligatori 

SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS: 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructura” 

SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS: 

NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." 

SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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2.1.2.2 Saulons (B032) 

2.1.2.2.1 Definició i característiques dels elements 

DEFINICIO:

Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres 

matèries estranyes. 

La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa 

pel tamís 0,40 (UNE 7-050). 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 

partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la D.F. 

Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149) ...................................................................... < 50

Índex CBR (NLT-111)............................................................................................................... > 20 

Contingut de matèria orgànica ...................................................................................................Nul 

Mida del granulat: 

 - Sauló garbellat ................................................................................................<= 50 mm 

 - Sauló no garbellat ................................................................. <= 1/2 gruix de la tongada 

2.1.2.2.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

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

2.1.2.2.3 Unitat i criteris d’amidament 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

2.1.2.2.4 Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

2.1.2.3 Graves (B033) 

2.1.2.3.1 Definició i característiques dels elements 

DEFINICIO:

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 

Confecció de formigons 

Confecció de barreges grava - ciment per a paviments 
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Material per a drenatges 

Material per a paviments 

El seu origen pot ser: 

Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 

Granulats naturals, obtinguts per matxuqueig de roques naturals 

Granulats procedents d’escòries siderurgiques 

Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció 

Els granulats naturals poden ser: 

De pedra granítica 

De pedra calcària 

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

següents: 

Granulats reciclats provinents de construcció de maó 

Granulats reciclats provinents de formigó 

Granulats reciclats mixtes 

Granulats reciclats prioritàriament naturals 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes 

provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb 

sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 

partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la D.F. 

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 

Diàmetre mínim .................................................................. 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIO DE MAO: 

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% 

en pes. 
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Contingut de maó + morters + formigons................................................................>= 90% en pes 

Contingut d'elements metàl·lics..................................................................................................Nul 

Us admissible .......................................................................................... Reblerts per a drenatges

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 

El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 

Contingut de formigó .............................................................................................................> 95% 

Contingut d'elements metàl·lics..................................................................................................Nul 

Us admissible: 

- Drenatges 

- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2, utilitzats en classe d’exposició I 

oIIb

GRANULATS RECICLATS MIXTES: 

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels 

elements massissos > 1600 kg/m3. 

Contingut de ceràmica.............................................................................................<= 10% en pes

Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter..........................................>= 95% en pes 

Contingut d'elements metàl·lics..................................................................................................Nul 

Us admissible: 

- Drenatges 

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de 

formigó.

Us admissible: 

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d’exposició I oIIb  

GRANULATS PROCEDENTS D’ESCORIES SIDERURGIQUES 

Contingut en silicats inestables ..................................................................................................Nul 

Contingut de compostos fèrrics..................................................................................................Nul 

GRAVA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS: 

Si el formigó porta armadures, la grandària màxima dels grans és el valor més petit dels següents: 
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- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que no formin grup, o entre un 

parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle > 45º (amb la direcció de 

formigonat). 

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura i el parament més 

pròxim que formi un angle <= 45º (amb la direcció de formigonat) 

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 

Lloses superiors de sostres, on la grandària màxima del granulat serà menor que 0.4 

del gruix mínim 

Peces d’execució molt curiosa i elements en  els que l’efecte paret de l’encofrat sigui 

reduït (sostres encofrats a una sola cara), on la grandaria màxima del granulat  serà 

menor que 0.33 del gruix mínim 

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE EN  933-2): 

 - Per a graves calcàries...............................................................................<= 2% en pes 

 - Per a graves granítiques ...........................................................................<= 1% en pes 

 - Granulats reciclats de formigó o prioritàriament naturals .......................................< 3% 

 - Per a granulats reciclats mixtos ..............................................................................< 5% 

Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats 

de formigó o prioritàriament naturals (UNE 7-238) ............................................................. >= 0,20 

Terrossos d'argila (UNE 7-133)............................................................................<= 0,25% en pes 

Partícules toves (UNE 7-134)....................................................................................<= 5% en pes 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) 

i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244).................................<= 1% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3= i referits a granulat sec (UNE 146-500-EX): 

 - Granulats reciclat mixt................................................................................. < 1% en pes 

 - Altres granulats ......................................................................................<= 0,4% en pes 

Sulfats soilubles en àcids, expressats en SO3 i referits a 

granulat sec (UNE 146-500EX).............................................................................<= 0.8 % en pes 

Clorurs expressats en CL i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 
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         - Formigó pretessat .......................................................................<= 0.03 % en pes 

         - Formigó armat .............................................................................<= 0.05 % en pes 

         - Formigó en massa amb armadura de fissuració.........................<= 0.05 % en pes 

L’ió clor aportat pels components d’un formigó no pot excedir : 

 - Pretensat .................................................................................... <= 0.2% pes de ciment 

 - Armat ......................................................................................... <= 0.4 % pes de ciment 

 - En massa amb armadura de fissuració..................................... <= 0.4 % pes de ciment 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs ......................................................................................... 0% 

Contingut de ió CL-: 

 - Granulats reciclats mixtos ..................................................................................< 0,06% 

Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals 

o reciclats prioritàriament naturals (UNE 7-082) ............................................................. Baix o nul 

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 

 - Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos .............................................< 0,5% 

 - Altres granulats ..........................................................................................................Nul

Contingut de restes d'asfalt: 

 - Granulat reciclat mixt o provinent de formigó.......................................................< 0,5% 

 - Altres granulats ..........................................................................................................Nul

Reactivitat (UNE 83-121)........................................................................................................Nul·la 

- Alcali-sílice  o àlcali silicat ( Mètode químic UNE 146-507-1-EX o 

Mètode accelerat UNE 146-508 EX).......................................................................Nul·la 

- Alcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2) .................................................Nul·la 

Estabilitat (UNE 7-136): 

 - Pèrdua de pes amb sulfat sòdic..........................................................................<= 12% 

 - Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic...................................................................<= 18% 

Absorció d'aigua: 

 - Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134) .....................................................< 5% 

 - Granulats reciclats provinents de formigó.............................................................< 10% 
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 - Granulats reciclats mixtos .....................................................................................< 18% 

 - Granulats reciclats prioritàriament naturals.............................................................< 5% 

GRAVA PER A DRENATGES: 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal 

acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser 

fixada explícitament per la D.F. segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de 

drenatge. 

Coeficient de desgast (Assaig "Los Angeles" NLT 149) ........................................................ <= 40 

Equivalent de sorra................................................................................................................... > 30 

Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (NLT 111/78). 

2.1.2.3.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Condicions generals: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Subministrament: Cada càrrega de granulat anirà identificada amb un full de subministrament que 

ha de quedar a disposició de la Direcció d’Obra, en la que hi ha de constar, com a mínim, les 

dades següents: 

Nom del subministrador 

Número de sèrie del full de subministrament 

Nom de la cantera 

Data de lliuramen 

Nom del peticionarit 

Tipus de granulat 

Quantitat de granulat subministrat 

Denominació del granulat (d/D) 

Identificació del lloc de subministrament 

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d’aportar la documentació que 

garanteixi el compliment de les especificacions establertes a l’art. 28.3 de la norma EHE. 

2.1.2.3.3 Unitat i criteris d’amidament 

kg oT de pes necessari subministrat a l'obra. 



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca est de la part Alta de Salinas 

 (T.M. Sant Boi de Llobregat) 

Plec de Condicions Tècniques

25

2.1.2.3.4 Normativa de compliment obligatori 

GRAVA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS: 

EHE "Instrucción de Hormigón estructural." 

GRAVA PER A PAVIMENTS: 

* 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 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). 

GRAVA PER A DRENATGES: 

5.1-IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenajes." 

5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenajes superficiales." 

2.1.2.4 Palets de riera (B035) 

2.1.2.4.1 Definició i característiques dels elements 

DEFINICIO:

Palet de riera procedent de roques dures i sense porus. 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

No s'ha de descompondre per l'acció dels agents climatològics. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida. 

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

2.1.2.4.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

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

2.1.2.4.3 Unitat i criteris d’amidament 

kg de per necessari subministrat a l'obra. 

2.1.2.4.4 Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

2.1.2.5 Tot-u (B037) 

2.1.2.5.1 Definició i característiques dels elements 

DEFINICIO:

Mescla de granulats i/o sòls granulars, amb granulometria contínua, procedent de graveres, 
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pedreres, dipòsits naturals o sòls granulars, o productes de reciclatge d'enderrocs de construcció. 

S'han considerat els tipus següents: 

Tot-u natural / Tot-u artificial 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.F 

La fracció passada pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos terços de la 

passada pel tamís 0,04 (UNE 7-050). 

Els materials, mitjançant assaig amn sosa caustica o similar,  no han de tenir terrossos d'argila, 

matèria vegetal, marga i d'altres matèries estranyes. 

Coeficient de neteja (NLT-172/86) ........................................................................................... >= 2

TOT-U NATURAL: 

La D.F. ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos: 

----------------------------------------------------------- 

|           |     Tamisatge ponderal acumulat (%)         | 

|Tamis UNE  |---------------------------------------------| 

| (7-050)   | ZN(50)   ZN(40)   ZN(25)   ZN(20)   ZNA     | 

|-----------|---------------------------------------------| 

|    50     |  100      ---      ---      ---      100    | 

|    40     | 80-95     100      ---      ---      ---    | 

|    25     | 50-90    75-95     100      ---     60-100  | 

|    20     |  ---     60-85    80-100    100      ---    | 

|    10     | 40-70    45-75    50-80    70-100   40-85   | 

|     5     | 25-50    30-55    35-65    50-85    30-70   | 

|     2     | 15-35    20-40    25-50    30-60    15-50   | 

|400 micres |  6-22     6-25     8-30    10-35     8-35   | 

| 80 micres |  0-10     0-12     0-12     0-15     0-18   | 

----------------------------------------------------------- 

El tot-u natural ha d'estar compost de granulats naturals no triturats,  per productes de reciclatge 

d'enderrocs de construcció o per la seva mescla 

El fus ZNA només es podrà utilitzar en carrers per a transit T3 o T4, o en vorades. 

Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149/72): 

 - Fus ZNA ................................................................................................................... < 50
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 - Resta de fusos ......................................................................................................... < 40 

Equivalent de sorra (NLT-113/72): 

 - Fus ZNA ................................................................................................................... > 25

 - Resta de fusos ......................................................................................................... > 30 

CBR (NLT-111/78).................................................................................................................... > 20 

Plasticitat: 

- Transit T0, T1 i T2 o material 

   provinent de reciclatge d'enderrocs................................................................. No plàstic 

- Resta de transits i material natural: 

 - Límit líquid (NLT-105/72).......................................................................................... < 25 

 - Índex de plasticitat (NLT-106/72) ............................................................................... < 6 

Si el material prové de reciclatge d'enderrocs: 

 - Inflament (NLT 111/78 índex CBR).........................................................................< 2% 

 - Contingut de materials petris...............................................................................>= 95% 

-               Contingut de materials ceràmics...........................................................................< 30%

 - Contingut de restes d'asfalt .........................................................................< 1% en pes 

 - Contingut de fusta .................................................................................... < 0,5% en pes 

TOT-U ARTIFICIAL: 

El tot-u artificial pot estar compost total o parcialment per granulats matxucats. 

La D.F. ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar 

continguda dins d'un dels fusos següents: 

-------------------------------------------------- 

|            |  Tamisatge ponderal acumulat (%)  | 

|Tamis UNE   |-----------------------------------| 

|            |     ZA (40)    |    ZA (25)       | 

|------------|----------------|------------------| 

|    40      |       100      |       ---        | 

|    25      |     75-100     |       100        | 

|    20      |     60-90      |     75-100       | 

|    10      |     45-70      |     50-80        | 
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|     5      |     30-50      |     35-60        | 

|     2      |     16-32      |     20-40        | 

|400 micres  |      6-12      |      8-22        | 

| 80 micres  |      0-10      |      0-10        | 

-------------------------------------------------- 

La fracció retinguda pel tamís 5 (UNE 7-050) ha de contenir, com a mínim, un 75% per a transit T0 

i T1, i un 50% per als altres tràfics, d'elements matxucats que tinguin dues o més cares de fractura. 

Índex de llenques (NLT-354/74).............................................................................................<= 35

Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149/72): 

 - Transit T0 i T1 .......................................................................................................... < 30

 - Resta de transits ...................................................................................................... < 35 

Equivalent de sorra (NLT-113/72): 

 - Transit T0 i T1 .......................................................................................................... > 35

 - Resta de transits ...................................................................................................... > 30 

El material ha de ser no plàstic, segons les normes NLT-105/72 i NLT-106/72. 

2.1.2.5.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

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

distribuir al llarg de la zona de treball. 

2.1.2.5.3 Unitat i criteris d’amidament 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

2.1.2.5.4 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 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). 

2.1.2.6 Graves ciment (B038) 

2.1.2.6.1 Definició i característiques dels elements 

DEFINICIO:

Mescla homogènia de granulats, ciment, aigua i eventualment addicions. 
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CARACTERISTIQUES GENERALS: 

El ciment ha de ser del tipus I, II, III, IV o V (segons RC-97) o ciments amb propietats especials. 

El ciment no ha de ser de classe superior a 32.5. 

La mescla no ha de tenir segregacions. 

La dosificació ha de ser l'especificada al projecte o la fixada per la D.F. amb les limitacions de 

contingut de ciment i corba granulomètrica dels granulats que s'especifiqui a continuació: 

Contingut de ciment, en pes (C): 

 - Per a base de trànsit pesat o mig .......................................................3% >= C >= 4,5% 

 - Altres utilitzacions...................................................................................3% >= C >= 4% 

La corba granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

----------------------------------------------- 

|            | Tamisatge ponderal acumulat %  | 

|Tamis UNE   |--------------------------------| 

|            |    GC1      |      GC2         | 

|------------|-------------|------------------| 

|     40     |     -       |       100        | 

|------------|-------------|------------------| 

|     25     |    100      |     75 - 100     | 

|------------|-------------|------------------| 

|     20     |  70 - 100   |     65 - 90      | 

|------------|-------------|------------------| 

|     10     |  50 - 80    |     40 - 70      | 

|------------|-------------|------------------| 

|     5      |  35 - 60    |     30 - 55      | 

|------------|-------------|------------------| 

|     2      |  25 - 45    |     22 - 42      | 

|------------|-------------|------------------| 

|   0,40     |  10 - 24    |     10 - 22      | 

|------------|-------------|------------------| 

|   0,080    |   1 - 8     |      1 - 8       | 

-----------------------------------------------

Resistència a la compressió al cap de 7 dies (NLT 108; NLT 310): 

 - Bases de trànsit pesat o mig ..................................................................... >= 35 kg/cm2 
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 - Bases d'altres utilitzacions ........................................................................ >= 30 kg/cm2 

CARACTERISTIQUES QUE HAN DE COMPLIR ELS GRANULATS, PER LA FABRICACIO DE LA 

MESCLA:

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 

Coeficient de desgast (Assaig "Los Angeles" NLT-149): 

 - Bases de trànsit pesat o mig .................................................................................... < 30 

 - Altres utilitzacions..................................................................................................... < 35

Plasticitat: 

 - Bases de trànsit pesat o mig ..................................................................................Nul·la 

- Altres utilitzacions (per a la fracció que passa pel tamís 0,40 de la UNE 7-050): 

 - Límit líquid (NLT 105/72).......................................................................................... < 25 

 - Índex de plasticitat (NLT 106/72) ............................................................................... < 6 

Equivalent de sorra (NLT 113/72) ............................................................................................ > 30

Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082) ....................................................................<= 0,05% 

Terrossos d'argila, en pes (UNE 7-133)................................................................................<= 2% 

Contingut de sulfats, en pes (NLT 120/72).........................................................................<= 0,5% 

Toleràncies respecte a la fórmula de treball: 

 - Tamisatge amb tamisos superiors al 2 mm (UNE 7-050) ....................................... ± 6% 

- Tamisatge amb tamisos 

   entre el 2 mm i el 0,4 mm (UNE 7-050)................................................................... ± 3% 

 - Tamisatge amb tamís 0,08 mm (UNE 7-050) ...................................................... ± 1,5% 

 - Contingut de ciment, en pes................................................................................. ± 0,3% 

 - Contingut d'aigua.................................................................................................. ± 0,3%

Les quantitats han d'anar expressades en relació al pes del granulat sec. 

2.1.2.6.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: En camions, degudament protegits per evitar la pèrdua d'aigua o les 

disgregacions de la mescla, al lloc d'utilització. 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on han de constar, com a mínim, les dades 

següents: 
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- Nom de la central que ha elaborat la grava - ciment 

- Data de lliurament i número de sèrie del full 

- Adreça del subministrament i nom de l'usuari 

- Quantitat que forma la càrrega 

- Característiques de la grava - ciment 

- Tipus de ciment utilitzat 

- Hora de càrrega del camió 

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 

2.1.2.6.3 Unitat i criteris d’amidament 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

2.1.2.6.4 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 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). 

2.1.2.7 Terres (B03D) 

2.1.2.7.1 Definició i característiques dels elements 

DEFINICIO:

Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 

S'han considerat els tipus següents: 

Terra seleccionada 

Terra sense classificar 

Terra adequada 

Terra tolerable 

Terra agrícola 

TERRA SENSE CLASSIFICAR: 

La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es 

defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la 

D.F.
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TERRA SELECCIONADA: 

Elements de mida superior a 8 cm.............................................................................................Nul

Elements que passen pel tamís 0,08 mm (UNE 7-050)........................................................< 25% 

Límit líquid (NLT-105/72).......................................................................................................... < 30 

Índex de plasticitat.................................................................................................................... < 10 

Índex CBR (NLT-111/78).......................................................................................................... > 10 

Inflament dins de l'assaig CBR...................................................................................................Nul 

Contingut de matèria orgànica ...................................................................................................Nul 

TERRA ADEQUADA: 

Elements de mida superior a 10 cm...........................................................................................Nul

Límit líquid (NLT-105/72).......................................................................................................... < 40 

Densitat del Próctor normal .................................................................................. >= 1,750 kg/dm3 

Índex CBR (NLT-111/78)............................................................................................................ > 5 

Inflament dins de l'assaig CBR................................................................................................< 2% 

Contingut de matèria orgànica ................................................................................................< 1%

TERRA TOLERABLE: 

Contingut de pedres de D > 15 cm..........................................................................<= 25% en pes 

S'han de complir una de les condicions següents: 

- A: 

 - Límit líquid (L.L.)....................................................................................................... < 40

- B: 

 - Límit líquid (L.L.)....................................................................................................... < 65

 - Índex de plasticitat..................................................................................> (0,6 x L.L. - 9) 

Densitat del Proctor normal .................................................................................. >= 1,450 kg/dm3 

Índex CBR (NLT-111/78)............................................................................................................ > 3 

Contingut de matèria orgànica ................................................................................................< 2%

TERRA AGRICOLA 

Terra extreta d’un terreny com a consequència de la realització d’obres d’infrastructura, habitatges 

o moviments de terres necessàris i que consta de la part superficial fèrtil i el subsòl o únicament 

del subsòl de com a màxim una profunditat d’un metre. 

En cas d’extraccions d’una profunditat superior caldrà el vist i plsu de la D.F. prèvia inspecció “in 

situ” o d’una mostra representativa del total lliurada amb 48 hores d’antelació. 

No s’admetran terres extretes de zones boscoses o camps de conreu que no siguin afectades per 

la necessitat de realitzar-hi obres. 
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Aquestes terres s’utilitzaran per aconseguir un modelat específic del terreny en la realització del 

jardí o convenienment esmenades per a plantar-hi sempre que acompleixin les condicions de la 

terra adobada i garbellada. 

Exemptea de residus d’obra. 

Lliure de materials superiors  als 76 mm. Els superriors  als 2 mm no superaran al 10 % del pes 

tortal.

Exempta de patgens, contaminants i males herbes que poguin afectar al desenvoluipament del 

vegetals.

Textura Franca, franca arenosa, franca llimosa, franca argilosa 

pH entre 5.5 i 8.5 

Conductivitat elèctrica ....................................................................................................... >� dS/m 

MATERIALS PER A REPLENS EN RASES DE CANONADES

Podran utilitzar-se els materials procedents de les pròpies excavacions, amb les següents limitacions: 

- Compliran l'article tres-cents trenta punt tres (330.3) del PG-4 o el que disposi la Direcció d'Obra. 

- Els materials utilitzats pel replè fins a cinquanta centímetres (50 cm) per damunt de la 

generatriu superior de la canonada no tindran mides superiors a tres centímetres (3 cm). 

2.1.2.7.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts uniformes 

en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia i de manera que no se 

n'alterin les condicions. 

2.1.2.7.3 Unitat i criteris d’amidament 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

2.1.2.7.4 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 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). 
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2.1.2.8 Granulats per a paviments amb lligants hidrocarbonats (B03H) 

2.1.2.8.1 Definició i característiques dels elements 

DEFINICIO:

Granulats utilitzats en la confecció de mescles bituminoses en calent o mescles per a tractaments 

superficials. 

S'han considerat els elements següents: 

Sorres calcàries o granítiques per a mescles bituminoses 

Granulats calcaris o granítics per a mescles bituminoses 

Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments bituminosos 

Pols mineral (filler) calcari o granític 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres matèries 

estranyes. 

CARACTERISTIQUES DEL GRANULAT GROS (PART RETINGUDA PEL TAMIS 2,5 MM UNE 7-

050) PER A MESCLES BITUMINOSES: 

Ha de procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural. 

Coeficient de neteja (NLT-172) ............................................................................................... < 0,5

CARACTERISTIQUES DEL GRANULAT GROS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS: 

Proporció de partícules amb dues o més cares de fractura (NLT-358): 

 - Per a trànsit T0 i T1...........................................................................................>= 100% 

 - Per a trànsit T2...................................................................................................>=  90% 

 - Per a trànsit T3, T4 i voreres..............................................................................>=  75% 

Coeficient de desgast (Assaig "Los Angeles" NLT-149): 

 - Per a trànsit T0 i T1................................................................................................ <= 15 

 - Per a trànsit T2....................................................................................................... <= 20

 - Per a trànsit T3, T4 i voreres.................................................................................. <= 30 

(Aquestes condicions no són exigibles en voreres) 

Coeficient de polit accelerat (NLT-174): 

 - Per a trànsit T0.................................................................................................... >= 0,50 

 - Per a trànsit T1 i T2............................................................................................. >= 0,45 

 - Per a trànsit T3 i T4............................................................................................. >= 0,40 
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(Aquestes condicions no són exigibles en voreres) 

Índex de llenques (NLT-354): 

 - Per a trànsit T0 i T1................................................................................................ <= 20 

 - Per a trànsit T2....................................................................................................... <= 25

 - Per a trànsit T3, T4 i voreres.................................................................................. <= 30 

Coeficient de neteja (NLT-172): 

 - Per a trànsit T0 i T1............................................................................................... <= 0,5 

 - Per a trànsit T2, T3, T4 i voreres .......................................................................... <= 1,0 

Assaig de placa Vialit (NLT-313); granulat no desprès: 

 - Pes via humida.......................................................................................... > 90% en pes 

 - Pes via seca .............................................................................................. > 80% en pes 

CARACTERISTIQUES DEL GRANULAT GROS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS O PER 

A MESCLES OBERTES O POROSES: 

Adhesivitat: Immersió en aigua (NLT-166)................................ > 95% granulat totalment envoltat 

CARACTERISTIQUES DEL GRANULAT GROS PER A MESCLA DENSA, SEMIDENSA O 

GROSSA:

Adhesivitat: pèrdua de reisit. immersió - compressió (NLT-162) ........................................<= 25% 

CARACTERISTIQUES DEL GRANULAT FI (PART QUE PASSA PEL TAMIS 2,5 MM I ES 

RETINGUDA PEL TAMIS 0,08 MM UNE 7-050): 

El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en part de 

sorrers naturals. 

El material que es trituri per a l'obtenció del granulat fi ha de complir les condicions exigides per al 

granulat gros. 

L'adhesivitat del granulat fi ha de complir, com a mínim, una de les prescripcions següents: 

 - Índex d'adhesivitat (NLT-355) .................................................................................... > 4 

 - Pèrdua de resistència per immersió - compressió (NLT-162) ............................<= 25% 

CARACTERISTIQUES DEL GRANULAT FI PER A MESCLES POROSES: 

El granulat fi per a mescles poroses s'ha de subministrar en dos fraccions separades pel tamís 2,5 

mm UNE 7-050. 

CARACTERISTIQUES DEL POLS MINERAL O FILLER (PART QUE PASSA PEL TAMIS 0,08 MM 

UNE 7-050): 

Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació, o aportar-

se a la mescla per separat. 
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Si la totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als granulats després de 

passar pels ciclons ha de ser <= 2% de la massa de la mescla. 

La corba granulomètrica del pols mineral s'ha d'ajustar als límits següents (NLT-151): 

-------------------------------- 

|     Tamis     |  Tamisatge   | 

|  (UNE 7-050)  |   acumulat   | 

|               |  (% en pes)  | 

|---------------|--------------| 

|   630 micres  |     100      | 

|   160 micres  |   80 - 100   | 

|    80 micres  |   50 - 100   | 

--------------------------------

Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D) ........................................ 0,8 <= D <= 1,1 g/cm3 

Coeficient d'emulsibilitat del pols mineral (NLT-180) .............................................................. < 0,6 

GRANULATS PER A MESCLES BITUMINOSES: 

La corba granulomètrica de la mescla s'ha d'ajustar als límits següents: 

----------------------------------------------------------------------- 

|     |               TAMISATGE ACUMULAT (% en massa)                 | 

|FUS  |                   (tamisos UNE 7-050)                         | 

|     |---------------------------------------------------------------| 

|     | 40| 25  | 20  |12,5 | 10  |  5  | 2,5 |0,630|0,320|0,16|0,08  | 

|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------| 

|D12  |   |     | 100 |80-95|72-87|50-65|35-50|18-30|13-23|7-15| 5-8  | 

|D20  |   | 100 |80-95|65-80|60-75|47-62|35-50|18-30|13-23|7-15| 5-8  | 

|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------| 

|S12  |   |     | 100 |80-95|71-86|47-62|30-45|15-25|10-18|6-13| 4-8  | 

|S20  |   | 100 |80-95|65-80|60-75|43-58|30-45|15-25|10-18|6-13| 4-8  | 

|S25  |100|80-95|75-88|60-75|55-70|40-55|30-45|15-25|10-18|6-13| 4-8  | 

|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------| 

|G20  |   | 100 |75-95|55-75|47-67|28-46|20-35| 8-20| 5-14|3- 9| 2-4  | 

|G25  |100|75-95|65-85|47-67|40-60|26-44|20-35| 8-20| 5-14|3- 9| 2-4  | 

|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------| 

|A12  |   |     | 100 |65-90|50-75|20-40| 5-20|     |     |    | 2-4  | 

|A20  |   | 100 |65-90|45-70|35-60|15-35| 5-20|     |     |    | 2-4  | 

|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------| 
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|P10  |   |     |     | 100 |80-90|40-50|10-18| 6-12|     |    | 3-6  | 

|P12  |   |     | 100 |5-100|60-80|32-46|10-18| 6-12|     |    | 3-6  | 

|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------| 

|PA10 |   |     |     | 100 |70-90|15-30|10-22| 6-13|     |    | 3-6  | 

|PA12 |   |     | 100 |0-100|50-80|18-30|10-22| 6-13|     |    | 3-6  | 

----------------------------------------------------------------------- 

La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir les 

prescripcions de l'article 542.4.1 del PG 3/75. 

GRANULATS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS AMB GRANULOMETRIA NORMAL: 

La corba granulomètrica de la mescla s'ha d'ajustar als límits següents: 

--------------------------------------------------------- 

|  TAMISOS   |     TAMISATGE ACUMULAT (% en massa)      | 

|(UNE 7-050) |------------------------------------------| 

|            | A 20/10 | A 13/7 |A 10/5 |A 6/3 |A 5/2   | 

|------------|---------|--------|-------|------|--------| 

|   25       |   100   |        |       |      |        | 

|   20       |  90-100 |  100   |       |      |        | 

|   12,5     |   0-30  | 90-100 | 100   |      |        | 

|   10       |   0-15  | 20-55  |90-100 | 100  |        | 

|    6,3     |    -    |  0-15  |10-40  |90-100| 100    | 

|    5       |   0-5   |   -    | 0-15  |20-55 |90-100  | 

|    3,2     |    -    |  0-5   |  -    | 0-15 |10-40   | 

|    2,5     |    -    |   -    | 0-5   |  -   | 0-15   | 

|    1,25    |    -    |   -    |  -    | 0-5  |  -     | 

|    0,630   |    -    |   -    |  -    |  -   | 0-5    | 

--------------------------------------------------------- 

GRANULATS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS AMB GRANULOMETRIA ESPECIAL: 

La corba granulomètrica de la mescla s'ha d'ajustar als límits següents: 

-------------------------------------------------------------- 

|   TAMISOS   |        TAMISATGE ACUMULAT (% en massa)       | 

|(UNE 7-050)  |----------------------------------------------| 

|             |AE 20/10 | AE 13/7 |AE 10/5 |AE 6/3 |AE 5/2   | 

|-------------|---------|---------|--------|-------|---------| 

|    25       |  100    |         |        |       |         | 

|    20       | 85-100  |   100   |        |       |         | 
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|    12,5     |  0-20   |  85-100 |  100   |       |         | 

|    10       |  0-7    |   0-30  | 85-100 | 100   |         | 

|    6,3      |   -     |   0-7   |  0-25  |85-100 |  100    | 

|    5        |  0-2    |    -    |  0-7   | 0-30  | 85-100  | 

|    3,2      |   -     |   0-2   |   -    | 0-10  |  0-25   | 

|    2,5      |   -     |    -    |  0-2   |  -    |  0-10   | 

|    1,25     |   -     |    -    |   -    | 0-2   |   -     | 

|    0,630    |   -     |    -    |   -    |  -    |  0-2    | 

-------------------------------------------------------------- 

Toleràncies:

- Granulometria (inclòs el pols mineral): 

- Tamisos superiors a 0,08 (UNE 7-050): 

 - Mescles no poroses ...............................................± 3% de la massa total de granulats 

 - Mescles poroses ....................................................± 2% de la massa total de granulats 

 - Tamís 0,08 (UNE 7-050) ........................................± 1% de la massa total de granulats 

2.1.2.8.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: Per separat, segons el tipus i la mida del granulat. Deu dies abans de l'inici de la 

fabricació de la mescla bituminosa, s'han de tenir aplegats els granulats corresponents a un terç 

del volum total, com a mínim. 

Diàriament s'ha de subministrar com a mínim, el volum de granulats corresponents a la producció 

de la jornada, sense descarregar-los als aplecs que s'estiguin utilitzant en la fabricació de la 

mescla.

Emmagatzematge: En capes de gruix inferior a un metre i mig, separades segons el tipus i la mida 

del granulat. Cal evitar el contacte directe amb el terreny natural. 

El consum de granulats s'ha de fer seguint l'ordre d'arribada d'aquests. 

2.1.2.8.3 Unitat i criteris d’amidament 

t de pes necessari subministrat a l'obra. 

2.1.2.8.4 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 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). 
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* Ordre Circular 297/88T del MOPU (D.G.C.) de 29.5.88 sobre tractament del sòl "in situ" i 

tractaments especials amb lligants hidrocarbonats. 

2.1.3.- Aglomerants i conglomerants (B05) 

2.1.3.1 Ciments (B051) 

2.1.3.1.1 Definició i característiques dels elements 

DEFINICIO:

Conglomerant hidràulic format per materials artificials de naturalesa inorgànica i mineral, utilitzat a 

la confecció de morters, formigons, pastes, beurades, etc. 

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-97 amb les característiques següents: 

Ciments sense característiques especials (CEM) 

Ciments d’aluminat de calç (CAC/R) 

Ciments blancs (BL) 

Ciments resistents a l'aigua de mar (MR) 

CARACTERISTIQUES 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 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, 

regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea 

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
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CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS 

Relació entre denominació i designació dels ciments segons el tipus: 

Denominació Designació 

Ciment pòrtland CEM I 

Ciment pòrtlad compost CEM II/A-M 

CEM II/B-M 

Ciment pòrtland amb escòria CEM II/A-S 

CEM II/B-S 

Ciment pòrtland amb Putzolana CEM II/A-P 

CEM II/B-P 

Ciment pòrtland amb cendres volants CEM II/A-V 

CEM II/B-V 

Ciment pòrtland amb filler calcàri CEM II/A-L 

Ciment pòrtland amb fum de sílice CEM II/A-D 

Ciment de forn alt CEM III/A 

CEM III/B 

Ciment putzolànic CEM IV/A 

CEM IV/B 

Ciment mixt CEM V/A 
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CARACTERISTIQUES FISIQUES: 

Percentatge en massa dels components principals dels ciments: 

Designació Clinker Escòria 

siderurgica 

Fum de 

sílice

Putzolana 

natural

Cendres  

volants

Filler

calcari 

CEM I 95-100 - - - - - 

CEM II/A-M 

CEM II/B-M 

80-94 

65-79 

6-20

21-35 

6-20

21-35 

6-20

21-35 

6-20

21-35 

6-20

21-35 

CEM II/A-S 

CEM II/B-S 

80-94 

65-79 

6-20

21-35 

-

-

-

-

-

-

-

-

CEM II/A-P 

CEM II/B-P 

80-94 

65-79 

-

-

-

-

6-20

21-35 

-

-

-

-

CEM II/A-V 

CEM II/B-V 

80-94 

65-79 

-

-

-

-

-

-

6-20

21-35 

-

-

CEM II/A-L 80-94 - - - - 6-20 

CEM II/A-D 90-94 - 6-10 - - - 

CEM III/A 

CEM III/B 

35-64 

20-34 

35-65 

66-80 

-

-

-

-

-

-

-

-

CEM IV/A 

CEM IV/B 

65-89 

45-64 

-

-

11-35 

36-55 

11-35 

36-55 

11-35 

36-55 

-

-

CEM V/A 40-64 18-30 - 18-30 18-30 - 

        <= 

Percentatge en fum de silice .................................................................................................< 10%

Percentatge en masa de component calcari .......................................................................<= 20% 

Percentatge en massa decomponents addicionals 
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(“fiiler” o algún dels components principals)...........................................................................<=5% 

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES I FÍSIQUES 

Resistència a compressió en N/mm2: 

Classe 

Resistent 

Resistència inicial Resistència normal 

 2 dies 7 dies 28 dies 

32,5 - >=16,0 >=32,5 <=52,5 

32,5 R >=13,5 - >=32,5 <=52,5 

42,5 >=13,5 - >=42,5 <=62,5 

42,5 R >=20,0 - >=42,5 <=62,5 

52,5 >=20,0 - >=52,5 - 

52,5 R >=30,0 - >=52,5 - 

(R=Alta resistència inicial) 

Temps d’adormiment: 

         - Inici:              

                 - Classe 32,5 i 42,5 ........................................................................................ >= 60 min 

                 - Classe 52,5 ................................................................................................... >=45 min 

         - Final.........................................................................................................................< = 12 h 

Expansió Le Chatelier (UNE 80-102) ...............................................................................< =10mm 

CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES 

Contingut en clorurs .............................................................................................................< 0.1% 

Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa): 
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Tipus Pèrdua per 

calcinació 

Residu 

insoluble 

Contingut en sulfats (SO3) 

Classe   32,5-32,5R-42,5R 42,5R-52,5-52,5R 

CEM I <=5,00 <=5,00 <=3,50 <=4,00 

CEM II - - <=3,50 <=4,00 

CEM III <=5,00 <=5,00 <=4,00 <=4,00 

CEM IV - - <=3,50 <=4,00 

CEM V - - <=3,50 <=4,00 

El ciment putzelànic CEM Iv ha de complir l’assaig de putzolanicitat 

CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES DELS CIMENTS D’ALUMINAT DE CALÇ 

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcaris. 

Clinker < 0.1% 

Resistència a la compressiói:              

                 - A les 6 h .................................................................................................. >= 20N/mm2 

                 - A les 24 h ................................................................................................. >=40N/mm2

Compossició química (%en massa) 

- Alúmina (Al2O3) ...........................................................................................................>=36-<=55

- Sulfurs (S=)l......................................................................................................................< = 0,10 

- Clorurs (Cl-) ......................................................................................................................< = 0,10 

- Alcalis < = 0,40 

- Sulfats (SO3)....................................................................................................................< = 0,50 

CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS BLANCS 

- Index de bancor (UNE 80-117)Final ................................................................................< = 75%

Percentatge en massa dels components principals dels ciments(no es consideren el regulador 

d’adormiment ni els additius) 
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Denominació Tipus Clinker Addicions 

Ciment pòrtland blanc BL I 95-100 0-5 

Ciment pòrtland blanc amb 

addicions 

BL II 75-94 6-25 

Ciment pòrtland blanc per a 

enrajolats 

BL V 40-74 26-60 

Resistència a compressió N/mm2 

Classe 

Resistent 

Resistència inicial a 2 dies Resistència normal a 28 

dies

22,5 - >=22,5 <=42,5 

42,5 >=13,5 >=42,5 <=62,5 

42,5 R >=20,0 >=42,5 <=62,5 

52,5 >=20,0 >=52,5 - 

(R= Alta resistència inicial) 

Temps d’adormiment: 

         - Inici:              

                 - Classe 22,5 ................................................................................................. >= 60 min 

                 - Classe 42,5 i 52,5 ......................................................................................... >=45 min 

         - Final.........................................................................................................................< = 12 h 

Expansió Le Chatelier (UNE 80-102) ...............................................................................< =10mm 

         - Final.........................................................................................................................< = 12 h 

Expansió Le Chatelier (UNE 80-102)Percentatge en fum de silice .................................< =10mm 

CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES 

Contingut en clorurs .............................................................................................................< 0.1% 

Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa): 
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Tipus Pèrdua per 

calcinació 

Residu 

insoluble 

Contingut en sulfats 

(SO3) 

BL I <=5,00 <=5,00 <04,50 

BL II - - <=4,00 

BL V - - <=3,50 

CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L’AIGUA DE MAR 

Prescripcions addicionals respecte als components (%) 

Designació C3A C3A +C4AF

CEM I <=5,00 <=22,00 

CEMII <=8,00 <=25,00 

CEM III/A <=10,00 <=25,00 

CEM III/B (1) (1) 

CEM IV/A <=8,00 <=25,00 

CEM IV/B <=10,00 <=25,00 

CEM V/A <=10,00 <=25,00 

(1) El ciment CEM III/B sempre és resistent a l’aigua del mar 

C3A i C4AF es determinarà segons UNE 80-304 

2.1.3.1.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 

El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions 

nominals de tots els seus components. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

Nom del fabricant o marca comercial 

Data de subministrament 
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Identificació del vehicle de transport 

Quantitat subministrada 

Designació i denominació del ciment 

Referència de la comanda 

Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 

Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 

Pes net 

Designació i denominació del ciment 

Nom del fabricant o marca comercial 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

Inici i final d'adormiment 

Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 

Si el ciment es subministra a l’engròs s'ha d'emmagatzemar en sitges. 

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, protegit de la 

intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

 - Classes 22,5 i 33,5.............................................................................................3 mesos 

 - Classes 42,5.......................................................................................................2 mesos 

 - Classes 52,5.......................................................................................................... 1 mes 

2.1.3.1.3 Unitat i criteris d’amidament 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

2.1.3.1.4 Normativa de compliment obligatori 

RC-97 "Instrucción para la Recepción de Cementos." 

2.1.3.2 Lligants hidrocarbonats (B055) 

2.1.3.2.1 Definició i característiques dels elements 

DEFINICIO:

Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. 

S'han considerat els tipus següents: 
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Emulsions bituminoses: 

Aniònica

Catiònica 

Polimèrica 

Betum asfàltic 

Betum fluidificat: 

Curat mig 

Curat ràpid 

Betum fluxat 

Quitrà

L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum 

asfàltic en aigua o en una solució aquosa, amb un agent emulsionant. 

El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscós preparat a partir d'hidrocarburs naturals, 

per destil·lació, oxigenació o "cracking", amb baixa proporció de productes volàtils. 

El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la incorporació de 

fraccions líquides, més o menys volàtils i procedents de la destil·lació del petroli, a un betum 

asfàltic.

El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut obtingut 

a la destil·lació destructiva del carbó a altes temperatures. 

CARACTERISTIQUES 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 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, 

regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea 

EMULSIO BITUMINOSA ANIONICA: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic 

emulsionat. 

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
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No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans 

d'emmagatzemar-la. 

Tamisatge retingut al tamís 0,08 UNE (NLT-142/84).......................................................<= 0,10% 

Demulsibilitat (NLT 141/84) per a tipus EAR.......................................................................>= 60% 

Càrrega de partícules (NLT 194/84)..................................................................................Negativa 

Assaig amb el residu de destil·lació: 

 - Ductilitat (NLT 126/84) ..................................................................................... >= 40 cm 

 - Solubilitat (NLT 130/84)....................................................................................>= 97,5% 

Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques: 

-------------------------------------------------------------------------- 

|CARACTERISTIQUES |                   TIPUS EMULSIO                      | 

|                 |------------------------------------------------------| 

|                 |EAR 0 |EAR 1 |EAR 2 | EAM  |EAL 1 |EAL 2 |  EAI       | 

|-----------------|------|------|------|------|------|------|------------| 

|Viscositat       |      |      |      |      |      |      |            | 

|Saybolt          |      |      |      |      |      |      |            | 

|(NLT 134/85)     |      |      |      |      |      |      |            | 

|UNIVERSAL a 25°C |<=100s|  -   |  -   |  -   |  -   | -    |   -        | 

|FUROL a 25°C     |  -   |<=50s |>=50s |>=40s |<=100s|<=50s | <=50s      | 

|-----------------|------|------|------|------|------|------|------------| 

|Contingut d'aigua|      |      |      |      |      |      |            | 

|(NLT 137/84)     |<=53% |<=40% |<=35% |<=40% |<=45% |<=40% | <=50%      | 

|-----------------|------|------|------|------|------|------|------------| 

|Betum asfàltic   |      |      |      |      |      |      |            | 

|residual         |      |      |      |      |      |      |            | 

|(NLT 139/84)     |>=43% |>=60% |>=65% |>=57% |>=55% |>=60% | >=50%      | 

|-----------------|------|------|------|------|------|------|------------| 

|Fluidificant per |      |      |      |      |      |      |            | 

   destil·lació          |      |      |      |      |      |            | 

|(NLT 139/84)     | <=7% | 0%   | 0%   |<=10% | <=8% | 0%   |10<=F<=20%  | 

|-----------------|------|------|------|------|------|------|------------| 

|Sedimentació a 7 |      |      |      |      |      |      |            | 

|dies (NLT 140/84)|<=10% | <=5% | <=5% | <=5% | <=5% | <=5% |10<=20%     | 

|-----------------|------|------|------|------|------|------|------------| 
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|ASSAIGS AMB EL   |      |      |      |      |      |      |            | 

|RESIDU DE DESTI- |30<=  |30<=  |130<= |130<= |130<= |30<=  |200<=       | 

|LACIO:           |      |      |      |      |      |      |            | 

|Penetració (P)   |P<=   |P<=   |P<=   |P<=   |P<=   |P<=   |P<=         | 

|(NLT 124/84)     |      |      |      |      |      |      |            | 

|0,1 mm           |200   |200   |200   |250   |200   |200   |300         | 

-------------------------------------------------------------------------- 

EMULSIO BITUMINOSA ANIONICA EAL 2 O EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA ECL 2: 

Barreja amb ciment (NLT 144/84) .........................................................................................<= 2% 

EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic 

emulsionat. 

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 

No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans 

d'emmagatzemar-la. 

Tamissatge retingut al tamís 0,08 UNE (NLT 142/84) .....................................................<= 0,10% 

Càrrega de partícules (NLT 141/84)....................................................................................Positiva 

Assaig amb el residu de destil·lació: 

 - Ductilitat (NLT 126/84) ..................................................................................... >= 40 cm 

 - Solubilitat (NLT 130/84)....................................................................................>= 97,5% 

Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques: 

-------------------------------------------------------------------------- 

|CARACTERISTIQUES |                     TIPUS EMULSIO                    | 

|                 |------------------------------------------------------| 

|                 |ECR 0 |ECR 1 |ECR 2 |ECR 3 | ECM |ECL 1 |ECL 2|ECI    | 

|-----------------|------|------|------|------|-----|------|-----|-------| 

|Viscositat       |      |      |      |      |     |      |     |       | 

|Saybolt          |      |      |      |      |     |      |     |       | 

|(NLT 138/84)     |      |      |      |      |     |      |     |       | 

|UNIVERSAL a 25°C |<=100s|   _  |  _   | _    | _   |  _   |  _  | _     | 

|FUROL 25°C       |  _   |<=50s |  _   | _    | _   |<=100s|<=50s|<=50s  | 

|FUROL 50°C       |  _   |   _  |>=20s |>=50s |>=20s|  _   |  _  | _     | 

|-----------------|------|------|------|------|-----|------|-----|-------| 
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|Contingut d'aigua|      |      |      |      |     |      |     |       | 

|(NLT 137/84)     |<=53% |<=43% |<=38% |<=33% |<=35%| <=45%|<=43%|<=50%  | 

|-----------------|------|------|------|------|-----|------|-----|-------| 

|Betum asfàltic   |      |      |      |      |     |      |     |       | 

|residual         |      |      |      |      |     |      |     |       | 

|(NLT 139/84)     |>=43% |>=57% |>=62% |>=66% |>=59%|>=55% |>=57%|>=40%  | 

|-----------------|------|------|------|------|-----|------|-----|-------| 

|Fluidificant per |      |      |      |      |     |      |     |10<=F  | 

  |destil·lació   |      |      |      |      |     |      |     |       | 

|(NLT 139/84)     |<=7%  |<=5%  |<=5%  |<=2%  |<=12%| <=10%|  0% |<=20%  | 

|-----------------|------|------|------|------|-----|------|-----|-------| 

|Sedimentació a 7 |      |      |      |      |     |      |     |       | 

|dies (NLT 140/84)|<=10% |<=5%  |<=5%  |<=5%  |<=5% |<=5%  |<=5% |<=10%  | 

|-----------------|------|------|------|------|-----|------|-----|-------| 

|ASSAIG AMB EL    |      |      |      |      |     |      |     |       | 

|RESIDU DE DESTI- |130<= |130<= |130<= |30<=  |30<= |130<= |30<= |00<=   | 

|LACIO:           |      |      |      |      |     |      |     |       | 

|Penetració (P)   |P<=   |P<=   |P<=   |P<=   |P<=  | P<=  | P<= |  P<=  | 

|(NLT 124/84)     |      |      |      |      |     |      |     |       | 

|0,1 mm           |200   |200   |200   |200   |250  | 200  | 200 |  300  | 

----------------------------------------------------------------------

EMULSIO BITUMINOSA ANIONICA EAM O CATIONICA ECM: 

Ha de complir l'assaig NLT 196/84 referent al cobriment i resistència al desplaçament del granulat. 

EMULSIO BITUMINOSA TIPUS ED: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic 

emulsionat. 

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 

No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans 

d'emmagatzemar-la. 

Característiques de l'emulsió: 

 - Densitat relativa a 25°C....................................................................... 0,98 - 1,10 g/cm3 

 - Contingut d'aigua...............................................................................................40 - 55% 

Residu de destil·lació en pes.............................................................................................45 - 60%
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Contingut de cendres ..........................................................................................................5 - 30% 

Enduriment ................................................................................................................................ 24h 

Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca ................................................................................... Total

Solubilitat en aigua de l'emulsió seca................................................................................Insoluble

Característiques del residu sec: 

     - Escalfament a 100°C ......................................................................No hi haurà guerxaments, 

  degoteig ni formació de bombolles 

     - Flexibilitat a 0°C ..............................................................................No hi haurà clivellaments, 

  escates ni pèrdua d'adhesivitat 

     - Assaig enfront de la flama directa............................................S'ha de carbonitzar sense fluir 

     - Resistència a l'aigua ................................................................ No s'han de formar bombolles 

  ni reemulsificació 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE 104-231. 

BETUM ASFALTIC: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua. 

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures. 

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o 

humides. 

Índex de penetració (NLT 125/84)...........................................................................................>= -1

  <= +1 

Solubilitat (NLT 130/84)....................................................................................................>= 99,5% 

Contingut d'aigua (NLT 123/84) .........................................................................................<= 0,2% 

Característiques físiques del betum original: 

------------------------------------------------------------ 

|      CARACTERISTIQUES DEL      |       TIPUS BETUM       | 

|                                |-------------------------| 

|         BETUM ORIGINAL         |  B 60/70   |  B 80/100  | 

|--------------------------------|------------|------------| 

| Penetració (25°C, 100 g, 5 sg) |  >= 6 mm   |  >= 8 mm   | 
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| (NLT 124/84)                   |  <= 7 mm   |  <= 10 mm  | 

|--------------------------------|------------|------------| 

| Punt de reblaniment (A i B)    |  >= 48°C   |  >= 45°C   | 

| (NLT 125/84)                   |  <= 57°C   |  <= 53°C   | 

|--------------------------------|------------|------------| 

| Punt de fragilitat Fraass      |            |            | 

| (NLT 182/84)                   |  <= -8°C   | <= -10°C   | 

|--------------------------------|------------|------------| 

| Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   |            |            | 

| (NLT 126/84)                   |  >= 90 cm  | >= 100 cm  | 

|--------------------------------|------------|------------| 

| Punt d'inflació v/a            |            |            | 

| (NLT 127/84)                   |  >= 235°C  | >= 235°C   | 

|--------------------------------|------------|------------| 

| Densitat relativa 25°C/25°C    |            |            | 

| (NLT 122/84)                   |     1      |    1       | 

------------------------------------------------------------ 

Característiques físiques del residu de pel·lícula fina: 

------------------------------------------------------------ 

|      CARACTERISTIQUES DEL      |       TIPUS BETUM       | 

|      RESIDU DE PEL.LICULA      |-------------------------| 

|             FINA               |  B 60/70   |  B 80/100  | 

|--------------------------------|------------|------------| 

| Variació de massa              |            |            | 

| (NLT 185/84)                   |  <= 0,8%   |  <= 1,0%   | 

|--------------------------------|------------|------------| 

| Penetració (25°C, 100 g, 5 s)  |            |            | 

| % penetr. orig. (NLT 124/84)   |  >= 50%    |  >= 45%    | 

|--------------------------------|------------|------------| 

| Augment del punt de reblaniment|            |            | 

| (A i B) (NLT 125/84)           |  <= 9°C    | <= 10°C    | 

|--------------------------------|------------|------------| 

| Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   |            |            | 

| (NLT 126/84)                   |  >= 50 cm  | >= 75 cm   | 

------------------------------------------------------------ 
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BETUM FLUIDIFICAT: 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 

No ha de tenir símptomes de coagulació. 

BETUM FLUIDIFICAT DE CURAT MIG: 

Característiques físiques del betum fluidificat de curat mig: 

-------------------------------------------------------------------------- 

|      CARACTERISTIQUES        |            TIPUS BETUM                  | 

|                              |-----------------------------------------| 

|                              |  FM-100    |  FM-150     |  FM-200      | 

|------------------------------|------------|-------------|--------------| 

|Punt d'inflamació v/a         |            |             |              | 

|(NLT 136/72)                  |  >= 38°C   |  >= 66°C    |  >= 66°C     | 

|------------------------------|------------|-------------|--------------| 

|Viscositat Saybolt-Furol      |            |             |              | 

|(NLT 133/72) a 25°C           |75>=V>=150s |     _       |     _        | 

|             a 60°C           |     _      |100>=V>=200s |     _        | 

|             a 82°C           |     _      |     _       |125>=V>=250s  | 

|------------------------------|------------|-------------|--------------| 

|Destil·lació (% delvolumtotal |            |             |              | 

|destil·lat fins a 360°C)      |            |             |              | 

|(NLT 134/85) a 225°C          |  <= 25%    |   <= 10%    |       0%     | 

|             a 260°C          |40<=D<=70%  | 15<=D<=55%  |    <= 30%    | 

|             a 316°C          |75<=D<=93%  | 60<=D<=87%  |  40<=D<=80%  | 

|------------------------------|------------|-------------|--------------| 

|Residus de la destil·lació    |            |             |              | 

|a 360°C (NLT 134/85)          |50<=R<=55%  | 67<=R<=72%  |  78<=R<=83%  | 

|------------------------------|------------|-------------|--------------| 

|Contingut d'aigua en volum    |            |             |              | 

|(NLT 123/84)                  |  >= 0,2%   |   >= 0,2%   |    >= 0,2%   | 

-------------------------------------------------------------------------- 

Assaigs sobre el residu de destil·lació: 

 - Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124/84).................................................>= 12 mm 

  <= 30 mm 
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 - Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126/84) .................................................... >= 100 cm 

 - Solubilitat (NLT 130/84)....................................................................................>= 99,5% 

BETUM FLUIDIFICAT DE CURAT RAPID: 

Característiques físiques del betum fluidificat de curat ràpid: 

-------------------------------------------------------------------------- 

|      CARACTERISTIQUES        |            TIPUS BETUM                  | 

|                              |-----------------------------------------| 

|                              |  FM-100    |  FM-150     |  FM-200      | 

|------------------------------|------------|-------------|--------------| 

|Punt d'inflamació v/a         |            |             |              | 

|(NLT 136/72)                  |     _      |  >= 27°C    |  >= 27°C     | 

|------------------------------|------------|-------------|--------------| 

|Viscositat Saybolt-Furol      |            |             |              | 

|(NLT 133/72) (V) a 25°C       |75>=V>=150s |     _       |     _        | 

|                 a 60°C       |     _      |100>=V>=200s |     _        | 

|                 a 82°C       |     _      |     _       |125>=V>=250s  | 

|------------------------------|------------|-------------|--------------| 

|Destil·lació (% delvolumtotal |            |             |              | 

|destil·lat fins a 360°C)      |            |             |              | 

|(NLT 134/85) a 190°C          |  >= 15%    |     _       |       _      | 

|             a 225°C          |  >= 55%    |   >= 40%    |    >= 8%     | 

|             a 260°C          |  >= 75%    |   >= 65%    |    >= 40%    | 

|             a 316°C          |  >= 90%    |   >= 87%    |    >= 80%    | 

|------------------------------|------------|-------------|--------------| 

|Residus de la destil·lació    |            |             |              | 

|a 360°C (NLT 134/85) (R)      |50>=R>=55%  | 67>=R>=72%  |  78>=R>=83%  | 

|------------------------------|------------|-------------|--------------| 

|Contingut d'aigua en volum    |            |             |              | 

|(NLT 123/84)                  |  <= 0,2%   |   <= 0,2%   |    <= 0,2%   | 

-------------------------------------------------------------------------- 

Assaigs sobre el residu de destil·lació: 

 - Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124/84)...................................................>= 8 mm 

  <= 12 mm 

 - Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126/84) .................................................... >= 100 cm 
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 - Solubilitat (NLT 130/84)....................................................................................>= 99,5% 

BETUM FLUXAT: 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 

No han de tenir símptomes de coagulació. 

Punt d'inflamació v/a (NLT 136/72) ....................................................................................>= 60°C 

Fenols en volum (NLT 190/85)...........................................................................................<= 1,5% 

Naftalina en massa (NLT 191/85) .........................................................................................<= 2% 

Assaigs sobre el residu de destil·lació: 

 - Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124/84).................................................>= 10 mm 

  <= 15 mm 

Característiques físiques del betum fluxat: 

--------------------------------------------------------------- 

|       CARACTERISTIQUES        |        TIPUS BETUM          | 

|                               |-----------------------------| 

|                               |   FX 175     |   FX 350     | 

|-------------------------------|--------------|--------------| 

|Viscositat STV a 40°C          |              |              | 

|(orifici 10 mm) (NLT 187/72)   |150>=V>=200s  |300>=V>=400s  | 

|-------------------------------|--------------|--------------| 

|Destil·lació (% del volum total|              |              | 

|destil·lat fins a 360°C)       |              |              | 

|              a 190°C          |    <= 3%     |    <= 2%     | 

|              a 225°C          |    <= 10%    |    <= 10%    | 

|              a 315°C          |    <= 25%    |    <= 25%    | 

|              a 360°C          |    <= 25%    |    <= 25%    | 

|-------------------------------|--------------|--------------| 

|Residu de la destil·lació      |              |              | 

|a 360°C (NLT 134/85)           |    >= 90%    |    >= 92%    | 

--------------------------------------------------------------- 

QUITRA:

Ha de tenir un aspecte homogeni. 
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No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 

Contingut d'aigua, en massa (NLT 123/84)........................................................................<= 0,5%

Índex d'escuma (NLT 193/73) .................................................................................................. <= 8 

Característiques físiques del quitrà: 

-------------------------------------------------------------------------- 

|CARACTERISTIQUES  |                TIPUS DE QUITRA                      | 

|                  |-----------------------------------------------------| 

|                  | AQ 38   | AQ 46   |  BQ 30   |  BQ 58   | BQ 62     | 

|------------------|---------|---------|----------|----------|-----------| 

|Equiviscositat    |         |         |          |          |           | 

|(NLT 188/85)      |         |         |          |          |           | 

|(amb una toleràn- |         |         |          |          |           | 

|cia d'1,5°C)      |  38°C   |  46°C   |  30°C    |  58°C    |  62°C     | 

|------------------|---------|---------|----------|----------|-----------| 

|Densitat relativa | 1,10<=  | 1,11<=  | 1,10<=   | 1,13<=   | 1,13<=    | 

|(DR) 25°C/25°C    | DR      | DR      | DR       | DR       | DR        | 

|(NLT 122/84)      | <=1,25  | <=1,25  | <=1,24   | <=1,27   | <=1,27    | 

|------------------|---------|---------|----------|----------|-----------| 

|Destil·lació en   |         |         |          |          |           | 

|massa (DT)        |         |         |          |          |           | 

|a) fins a 200°C   |<= 0,5%  | <= 0,5% | <= 0,5%  | <= 0,5%  | <= 0,5%   | 

|b) 200°C - 270°C  |<=DT<=10%|2<=DT<=7%|4<=DT<=11%|  <= 3%   | <= 2%     | 

|c) 270°C - 300°C  |<=DT<=9% |2<=DT<=7%|4<=DT<=9% |1<=DT<=6% |1<=DT<=5%  | 

|   b i c          |<= 16%   | <= 12%  | <= 16%   | <= 8%    | <= 7%     | 

|------------------|---------|---------|----------|----------|-----------| 

|Punt de reblani-  |         |         |          |          |           | 

|ment (A i B) del  | 35<=    |  35<=   |  35<=    |          |           | 

|residu de desti-  | PR      |  PR     |  PR      | <= 56°C  | <= 56°C   | 

|lació (NLT 125/84)| <=53°C  |  <=55°C |  <=46°C  |          |           | 

|------------------|---------|---------|----------|----------|-----------| 

|Fenols en volum   |         |         |          |          |           | 

|(NLT 190/85)      | >= 3%   | >= 2,5% | >= 3%    | >= 2%    | >= 2%     | 

|------------------|---------|---------|----------|----------|-----------| 

|Naftalina en massa|         |         |          |          |           | 

|(NLT 191/85)      | >= 4%   |  >= 3%  | >= 4%    |>= 2,5%   | >= 2,5%   | 
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|------------------|---------|---------|----------|----------|-----------| 

|Insoluble en toluè|         |         |          |          |           | 

|(en massa)        |         |         |          |          |           | 

|(NLT 192/88)      | >= 24%  | >= 25%  | >= 23%   | >= 28%   | >= 28%    | 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.1.3.2.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

EMULSIO BITUMINOSA TIPUS ED: 

Subministrament: En bidons nets, sense desperfectes i amb sistema de tanca hermètica. 

S'indicarà el producte que contenen. 

Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de la intempèrie i per un temps màxim de sis 

mesos amb l'envàs tancat hermèticament. 

EMULSIONS BITUMINOSES ANIONIQUES O CATIONIQUES: 

Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han de ser hermètics i no es 

poden utilitzar els usats anteriorment per emulsions diferents. 

Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les 

gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor. El subministrat a l’engròs, en 

tancs aïllats amb ventilació. 

BETUMS ASFALTICS: 

Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la 

temperatura situats a llocs visibles. 

Emmagatzematge: en tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de càrrega i 

descàrrega han d'estar calorifugats. 

BETUMS FLUIDIFICATS, BETUMS FLUXATS O QUITRA: 

Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han de ser hermètics. Els 

camions cisterna per a transportar betums tipus FM 100, FR 100 i els quitrans AQ 38 o BQ 30, 

poden no estar calefactats. La resta de betums i quitrans s'ha de transportar en cisternes 

calefactades i proveïdes de termòmetres de control de la temperatura situats en llocs visibles. 

Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les 

gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor. El subministrat a l’engròs en tancs 

aïllats, amb ventilació i sistema de control. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar 

calorifugats. 
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2.1.3.2.3 Unitat i criteris d’amidament 

kg o t de pes necessari subministrat a l'obra. 

2.1.3.2.4 Normativa de compliment obligatori 

EMULSIO BITUMINOSA TIPUS ED: 

NBE QB-90 "Cubiertas con materiales bituminosos." 

UNE 104-231-88 1R "Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 

Emulsiones asfálticas." 

EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA O ANIONICA, BETUM O QUITRA: 

* 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 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). 

2.1.3.3 Beurades (B05A) 

2.1.3.3.1 Definició i característiques dels elements 

DEFINICIO:

Mescla de caràcter col.loïdal formada principalment per ciment, aigua i, eventualment, sorra fina i 

additius, utilitzades en estructures amb armadures pretensades. 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

El ciment ha de ser del tipus pòrtland I-O/35. 

La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies perjudicials 

com és ara àcids o partícules laminars. 

Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les armadures o 

la beurada, com és ara els sulfurs, els clorurs o els nitrats. 

Fluïdesa en el con de Marsh .........................................................................................17 < F < 25

Relació aigua - ciment ............................................................................................................. < 0,5 

Exsudació en proveta cilíndrica (EP-93): 

 - A les 3 h.................................................................................................................<= 2% 

 - Màxima..................................................................................................................<= 4%

 - A les 24 h.................................................................................................................... 0% 

pH de l'aigua............................................................................................................................. >= 7 
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Contracció en proveta cilíndrica (EP-93)...............................................................................<= 3% 

Expansió..............................................................................................................................<= 10% 

Resistència a la compressió als 28 dies ................................................................. >= 300 kg/cm2 

2.1.3.3.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo. 

2.1.3.3.3 Unitat i criteris d’amidament 

l de volum necessari procedent de la instal·lació de l'obra. 

2.1.3.3.4 Normativa de compliment obligatori 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 

Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA O.M. del 31.7.86 (BOE 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). 

EHE "Instrucción DE Hormigón estructural." 

2.1.3.4 Ciments naturals (B05B) 

2.1.3.4.1 Definició i característiques dels elements 

DEFINICIO:

Conglomerant hidràulic obtingut per polvorització de margues calcinades, amb addició posterior 

d'un 5%, com a màxim, de substàncies no nocives, que compleixin la norma UNE 80-309. 

Es consideren els següents tipus: 

Ciment natural lent (CNL) 

Ciment natural ràpid (CNR) 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

Els ciments naturals ràpids poden ser de classe 4 o 8 (CNR 4, CNR 8). 

Els ciments naturals lents poden ser de classe 8 (CNL 8). 

Residus màxims (UNE 80-122): 

 - Tamís 0,16 (UNE 7-050) .....................................................................................<= 17% 

 - Tamís 0,008 (UNE 7-050) ...................................................................................<= 35% 

Inici de l'adormiment: 
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 - Ciment natural ràpid ............................................................................................... 1 min 

 - Ciment natural lent ............................................................................................... 10 min 

Final de l'adormiment (UNE 80-102): 

 - Ciment natural ràpid ............................................................................................... 8 min 

 - Ciment natural lent ............................................................................................. 120 min 

Resistència a compressió (UNE 80-116): 

-------------------------------------------------- 

|   TEMPS   |   CNR 4   |   CNR 8   |   CNL 8    | 

|-----------|-----------|-----------|------------| 

|    1 h    | 0,5 N/mm2 |   1 N/mm2 |    _       | 

|    6 h    |   1 N/mm2 |   2 N/mm2 | 0,8 N/mm2  | 

|    7 dies |   2 N/mm2 | 5,2 N/mm2 |   5 N/mm2  | 

|   28 dies |   4 N/mm2 |   8 N/mm2 |   8 N/mm2  | 

-------------------------------------------------- 

2.1.3.4.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de subministrament 

- Identificació del vehicle de transport 

- Quantitat subministrada 

- Denominació i designació d'acord amb la norma UNE 80-309 

- Referència de la comanda 

Als sacs hi han de figurar les següents dades: 

- Referència a la norma UNE 80-309 

- Pes net 

- Designació i denominació del ciment 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- La inscripció "No apte per a estructures de formigó" 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 
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manera que no s'alterin les seves condicions. 

2.1.3.4.3 Unitat i criteris d’amidament 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

2.1.3.4.4 Normativa de compliment obligatori 

* UNE 80-309-94 "Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones de los 

cementos naturales." 

2.1.4.- Formigons de compra (B06) 

2.1.4.1 Formigons amb granulats granítics sense additius (B063) 

2.1.4.1.1 Definició i característiques dels elements 

DEFINICIO:

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fums de sílice) elaborat a una central 

formigonera legalment autoritzada d'acord amb el titol 4t de la llei 21/1992 de 16 de juliol 

d’Industria i el Real decret 697/1995 de 28 d’abril 

S’han considerat els tipus de formigons següents: 

.Formigons designats per la Resistència característica estimada a compressió als 28 dies o per la 

dosificació de ciment, d’ús estructural o no. 

Formigons designats per la Resistència a flexotracció al cap de 28 dies, d’ús per a paviments de 

carreteres. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D’ÚS ESTRUCTURAL 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 

d'acord amb les prescripcions de la EHE i el PG 3/75. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 

s’expressarà com a mínim, la següent informació: 

Consistència 

Grandària màxima del granulat 

Tipus d’ambient al que s’exposarà el formigó 

Resistència característica a compressió, per les formigons designats per propietats 

Contingut de ciment expressat en kg/m, per els formigons designats per dosificació 

La indicació de l’ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats es farà d’acord amb el format: T-R / C / TM / A 
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T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat i HP pel formigó pretesat 

R: Resistència característica espacificada en N/mm2 

C: Lletra indicativa del tipus de consistència: Ffluida, B tova, P plastica, i S seca 

TM: grandària màxima del granulat en mm 

A: Designació de l’ambient al que s’exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d’establir la composició de 

la mescla del formigó, garantint al peticionari, les carcaterístiques específicades de 

grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com lñes 

limitacions derivades del tipus d’ambient especificat (contingut en ciment i relació 

aigua/ciment) 

En els formigons designats per dossificació, el peticionari es responsable de la 

congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 

consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les 

haurà de garantir, indicant també, la relació aigua ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d’altres de les especificacades en la 

designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d’aportar seran 

especificades abans de l’inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l’article 37.2.3 de la 

Norma EHE. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir 

cendres volants ni addicions de cao altre tipus, excepte el fum de silice. 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa, la D.F. pot autoritzar l’us de 

cendres volants o fum de silice, per a la seva confecció. En estructures d’edificació, si 

s’utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s’utilitza fum de 

silice no ha de superar el 10 % del pes de ciment. 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 

producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de 

la D.F., o disposarà d’un segell o marca de conformitat oficiakment homologat a nivell 

nacional o d’un país membre de la CEE. 

Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE EN 

450

Tipus de ciment: 
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 Formigó en massa...........................................................Ciments comuns (UNE 80-301) 

 Ciments per a usos especials (UNE 80-307) 

 Formigó armat .................................................................Ciments comuns (UNE 80-301) 

 Formigó pretessat................... Ciments comuns tipus CEM I i CEM II/A-D (UNE 80-307) 

-Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305) 

-Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 

sulfats i/o a l’aigua de mar (UNE 80303) i els de baix calor d’hidratació (UNE 80-305) 

 Classe de ciment .................................................................................................... >=25,5 

El contingut mínim de ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE, 

en funció de la classe d’exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment 

considerant el tipus d’exposició mes favorable ha de ser: 

Obres de formigó en massa ....................................................................................... >=200 kg/m3 

Obres de formigó armat.............................................................................................. >=250 kg/m3

Obres de formigó pretesat.......................................................................................... >=275 kg/m3 

A totes les obres........................................................................................................ <= 400 kg/m3 

- H-n°: Resistència característica estimada a compressió en kp/cm2 als 28 dies. 

- HP-n°: Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies (UNE 83-301 i UNE 83-305). 

Tipus de ciment ...................................................................................................................... I-0 o I 

Si la D.F. o la D.F. ho especifiquen, el ciment ha de tenir característiques especials com ara color 

blanc, o ser resistent a l'aigua de mar. 

Classe del ciment ................................................................................................................... >= 35 

Contingut de ciment: 

 - Per a obres de formigó en massa ............................................................. >= 150 kg/m3 

 - Per a obres de formigó lleugerament armat.............................................. >= 200 kg/m3 

 - Per a obres de formigó armat o pretensat ................................................ >= 250 kg/m3 

 - Per a formigons HP-* ................................................................................ >= 300 kg/m3 

 - A totes les obres........................................................................................ <= 400 kg/m3 

Relació aigua/ciment: 

 - Formigons HP-*................................................................................................... <= 0,55 
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Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

 - Consistència seca .............................................................................................. 0 - 2 cm 

 - Consistència plàstica.......................................................................................... 3 - 5 cm 

 - Consistència tova ............................................................................................... 6 - 9 cm 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres 

volants.

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'ús de 

cendres volants per a la seva confecció. Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del 

pes del ciment. 

Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE 83-415 que 

segueixen a continuació: 

- Contingut d'humitat (UNE 83-431) 

- Contingut en SO3 (UNE 83-432) 

- Pèrdua per calcinació (UNE 83-433) 

- Finor (UNE 83-450) 

- Índex d'activitat resistent (UNE 83-451) 

- Demanda d'aigua (UNE 83-452) 

- Estabilitat de volum (UNE 83-453) 

Toleràncies:

- Assentament en el con d'Abrams: 

 - Consistència seca ......................................................................................................Nul 

 - Consistència plàstica o tova.............................................................................. ± 10 mm 

2.1.4.1.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: En camions formigonera. El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un 

full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Data de lliurament 

- Especificacions del formigó: 
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- Resistència característica 

- Formigons designats per resistència: 

- Contingut màxim de ciment per m3 

- Contingut mínim de ciment per m3 

- Formigons designats per dosificació: 

- Contingut de ciment per m3 

- Tipus, classe, categoria i marca del ciment 

- Grandària màxima del granulat 

- Consistència i relació màxima d'aigua/ciment 

- Tipus d'additiu segons UNE 83-200, si n'hi ha 

- Procedència i quantitat de cendres volants, si n'hi ha 

- Designació específica del lloc de subministrament 

- Hora en que s'ha carregat el camió 

- Identificació del camió 

- Hora límit d'us del formigó 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 

homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 

2.1.4.1.3 Unitat i criteris d'amidament 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

2.1.4.1.4 Normativa de compliment obligatori 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural." 

* 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 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 311/90 CyE del MOPU (D.G.C.) de 23.3.90 sobre paviments de formigó vibrat. 

EP-93 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón Pretensado." 
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2.1.4.2 Formigons sense additius amb ciments resistents a l'aigua de mar (B06A) 

2.1.4.2.1 Definició i característiques dels elements 

DEFINICIO:

Formigó elaborat a una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb l'ordre ministerial 

del 3-8-79 del "Ministerio de Industria y Energía". 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 

d'acord amb les prescripcions de la EHE si l'ús del formigó en massa, armat i formigó amb 

armadures pretensades i el PG 3/75. 

La designació del formigó pot indicar: 

- H-n°: Resistència característica estimada a compressió en kp/cm2 als 28 dies. 

- HP-n°: Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies (UNE 83-301 i UNE 83-305). 

Tipus de ciment ...................................................................................................................... I-0 o I 

Si la D.F. o la D.F. ho especifiquen, el ciment ha de tenir característiques especials com ara color 

blanc, o ser resistent a l'aigua de mar. 

Classe del ciment ................................................................................................................... >= 35 

Contingut de ciment: 

 - Per a obres de formigó en massa ............................................................. >= 150 kg/m3 

 - Per a obres de formigó lleugerament armat.............................................. >= 200 kg/m3 

 - Per a obres de formigó armat o pretensat ................................................ >= 250 kg/m3 

 - Per a formigons HP-* ................................................................................ >= 300 kg/m3 

 - A totes les obres........................................................................................ <= 400 kg/m3 

Relació aigua/ciment: 

 - Formigons HP-*................................................................................................... <= 0,55 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

 - Consistència seca .............................................................................................. 0 - 2 cm 

 - Consistència plàstica.......................................................................................... 3 - 5 cm 

 - Consistència tova ............................................................................................... 6 - 9 cm 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres 



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca est de la part Alta de Salinas 

 (T.M. Sant Boi de Llobregat) 

Plec de Condicions Tècniques

67

volants.

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'ús de 

cendres volants per a la seva confecció. Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del 

pes del ciment. 

Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE 83-415 que 

segueixen a continuació: 

- Contingut d'humitat (UNE 83-431) 

- Contingut en SO3 (UNE 83-432) 

- Pèrdua per calcinació (UNE 83-433) 

- Finor (UNE 83-450) 

- Índex d'activitat resistent (UNE 83-451) 

- Demanda d'aigua (UNE 83-452) 

- Estabilitat de volum (UNE 83-453) 

Toleràncies:

- Assentament en el con d'Abrams: 

 - Consistència seca ......................................................................................................Nul 

 - Consistència plàstica o tova.............................................................................. ± 10 mm 

2.1.4.2.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: En camions formigonera. El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un 

full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Data de lliurament 

- Especificacions del formigó: 

- Resistència característica 

- Formigons designats per resistència: 

- Contingut màxim de ciment per m3 

- Contingut mínim de ciment per m3 

- Formigons designats per dosificació: 
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- Contingut de ciment per m3 

- Tipus, classe, categoria i marca del ciment 

- Grandària màxima del granulat 

- Consistència i relació màxima d'aigua/ciment 

- Tipus d'additiu segons UNE 83-200, si n'hi ha 

- Procedència i quantitat de cendres volants, si n'hi ha 

- Designació específica del lloc de subministrament 

- Hora en que s'ha carregat el camió 

- Identificació del camió 

- Hora límit d'us del formigó 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 

homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

2.1.4.2.3 Unitat i criteris d’amidament 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

2.1.4.2.4 Normativa de compliment obligatori 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural." 

* 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 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 311/90 CyE del MOPU (D.G.C.) de 23.3.90 sobre paviments de formigó vibrat. 

EP-93 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón Pretensado." 

2.1.5.- Morters de compra (B07) 

2.1.5.1 Morters amb additius (B071) 

2.1.5.1.1 Definició i característiques dels elements 

DEFINICIO:

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 

S'han considerat els tipus següents: 
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Morter adhesiu 

Morter adhesiu especial per a guix 

Morter amb resines sintètiques per a junts d'enrajolat de gres 

Morter elàstic 

Morter sintètic de resines epoxi 

Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 

Morter d'anivellament 

Morter refractari 

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 

El morter adhesiu és un morter sec d'àrids fins i resines orgàniques que al barrejar-lo amb aigua 

amb la proporció adequada fa una pasta apta per a fixar revestiments ceràmics a terres i parets. 

El morter de resines sintètiques és un morter fi a base de ciment, modificat amb resines sintètiques 

per al rebliment de junts de revestiments ceràmics. 

El morter elàstic és una pasta feta amb ciment CEM I/42,5 i granulats silicis amb additius 

adherents. 

El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i 

d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor. 

El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter de granulat fi, ciment pòrtland i 

additiu plastificant per a barrejar amb aigua, formant una pasta apta per a construir parets de 

maons. 

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li 

aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de 

gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós. 

El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes 

temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc. 

El morter polímèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de 

poliamida, d’alta resistència mecànica que s’utilitza per a la reparació i regularització d’elements de 

formigó.

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

MORTER ADHESIU: 
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Les seves característiques, mesurades segons els assaigs establerts per la UEATC (Cahier CSTB 

1586), han de ser: 

 - Resistència a l'arrencament ........................................................................ >= 5 kg/cm2 

 - Temps d'extensibilitat ............................................................................................1 - 3 h 

 - Temps d'ajustabilitat........................................................................................ >= 10 min 

 - Lliscament un cop aplicat a paraments verticals...............................................<= 2 mm 

El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents: 

Composició 

Granulometria 

Densitat en pols i en pasta 

Procediment per a l'elaboració de la pasta i per a la seva aplicació 

Rendiments previstos 

MORTER AMB RESINES SINTETIQUES: 

Densitat aparent .....................................................................................................Aprox. 1,4 T/m3 

Absorció d'aigua (DIN 52617-E)................................................................................Ha de complir 

MORTER ELASTIC: 

Mida del granulat ........................................................................................................ < 400 micres 

Dosificació en volum................................................................................................................... 1:3 

Relació aigua - ciment ........................................................................................................ 0,4 - 0,5 

Resistència a compressió al cap de 28 dies ........................................................... >= 350 kg/cm2 

Resistència a flexotracció al cap de 28 dies ............................................................. >= 50 kg/cm2 

MORTER SINTETIC DE RESINES EPOXI: 

La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura 

ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la D.F. 

Mida màxima del granulat ........................................... <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 

Mida mínima del granulat .............................................................................................>= 0,16 mm

Proporció granulat/resina (en pes) (Q).........................................................................3 <= Q <= 7 

MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS: 
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Resistència a la compressió al cap de 28 dies ......................................................... >= 80 kg/cm2 

Consistència (assentament al con d'Abrams) ....................................................................... 17 cm 

Percentatge de fins a la mescla seca (P)...........................................................20% <= P <= 10% 

Toleràncies:

 - Consistència (assentament al con d'Abrams)................................................... ± 20 mm 

MORTER POLIMERIC 

Granulometria...................................................................................................................... 0-2 mm 

Resistència a compressió a 28 dies (UNE-80-101) ............................................. 500 – 600 kg/m2 

Resistència a flexotracció a 28 dies (UNE-80-101) ............................................... 90 – 120 kg/m2 

2.1.5.1.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions d'utilització 

- Composició i característiques del morter 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 

protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 

 - Morter adhesiu ....................................................................................................... 1 any 

 - Morter amb resines sintètiques o morter polimeric ............................................6 mesos 

2.1.5.1.3 Unitat i criteris d’amidament 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

2.1.5.1.4 Normativa de compliment obligatori 

MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIU PLASTIFICANT UTILITZAT PER A PARETS DE 

MAONS:

NBE FL-90 "Norma Básica de la Edificación. Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo." 

ALTRES MORTERS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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2.1.6.- Additius, addicions i productes de tractament per a formigons, morters i 
beurades (B08) 

2.1.6.1 Additius i addicions per a formigons, morters i beurades (B081) 

2.1.6.1.1 Definició i característiques dels elements 

DEFINICIO:

Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o 

beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes 

del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, 

d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament. 

Els additius considerats són els següents: 

- Airejant 

- Anticongelant 

- Fluidificant 

- Hidròfug 

- Inhibidor de l'adormiment 

- Per a formigons projectats (accelerador de l'adormiment) 

- Colorant 

L'escòria siderúrgica és un granulat que pot utilitzar-se per a la confecció de formigons. 

ADDITIUS

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne 

l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del 

formigó o morter. 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

El color ha de ser uniforme i s’ha d’ajustar a l’especificat per el fabricant. 

No ha d’afavorir la corrosió de l’hacer embegut en el formigó. 

Component actiu (EN 48-6)............................................... Sense variacions respecte a l’espectre 

 de referència indicat pel fabricant 

Toleràncies:

Extracte sec convencional (T) (EN 480-8) 
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        T>=20% .....................................................................................................................>=0.95 T 

 < 1,05 T 

T<20% >=0.90 T 

 < 1.10 T 

Densitat relativa (d) (ISO 758) 

        D>=1.10.........................................................................................................................+-0,03 

        D<=1.10.........................................................................................................................+-0,02 

pH (ISO 4316) ......................................................................................................................<=10% 

Contingut total de clorurus (ISO 1158)..............................................................................<=0,10% 

         <=valor especificat pel fabricant 

Contingut clorurus solubles en aigua (Cl-) ........................................................................<=0,10% 

         <=valor especificat pel fabricant 

Contingut en alcalins (Na2O, equivalent).......................................................... <=valor especificat  

          pel fabricant 

Les anteriors característiques i toleràncies s’han d determinar segons la UNE EN 934-2. Les 

toleràncies estan definides segons els valors especificats pel fabricant. 

ADDITIUS

Limitació d’ús d’additius: 

Clorur calcic i productes amb 

clorurs, sulfurs, sulfits ............................................................ prohibits en formigó armat i pretesat 

Airejants.........................................prohibits en pretesets ancorats exclusivament per adherència 

L’ió clorur total aportat pels components d’un formigó no pot excedir: 

  - Formigó pretessat ............................................................... <= 0.2 % en pes de ciment 

  - Formigó armat ..................................................................... <= 0.4 % en pes de ciment 

 - Formigó en massa amb armadura de fissuració.................. <= 0.4 % en pes de ciment 

ADDITIU AIREJANT   

L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per 

objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, condicions que s'han 

de mantenir durant l'adormiment. 



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca est de la part Alta de Salinas 

 (T.M. Sant Boi de Llobregat) 

Plec de Condicions Tècniques

74

Diàmetre de les bombolles (D)..................................................................... 10<=D<=1000 micres 

Contingut d’aire en el formigó fresc (prEN 12395)............................................. >=2,5 % en volum 

Contingut d’aire total (pr EN 12395).................................................................... 4 a 6 % en volum 

Factor d’espaiament dels buits en el 

formigó endurit (pr EN 480-11)....................................................................................<=0,200 mm 

Resistència a compressió a 

28 dies  (pr EN 12394) ........................................................................................................>= 75% 

Els valors s’han pres en relació al mateix formigó sense additiu. 

ADDITIU ANTICONGELANT 

L'additiu anticongelant és un producte que disminueix la temperatura de congelació de l'aigua de 

pastat, evitant l'aparició de cristalls de gel al formigó fresc i durant el període d'adormiment. 

ADDITIU FLUIDIFICANT 

L'additiu fluidificant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte de 

disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar la consistència per una 

mateixa quantitat d'aigua. 

Reducció d’aigua (prEN 12382 o pr EN 12358)....................................................................>=5 % 

Resistència a compressió a 

7 i 28 dies  (pr EN 12394)..................................................................................................>= 110% 

Contingut d’aire en el formigó fresc (prEN 12395)................................................ >=2 % en volum 

Els valors s’han pres en relació al mateix formigó sense additiu. 

ADDITIU HDROFUG 

L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i que 

té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta 

endurida. Actua disminuint la capilaritat. 

Absorció capilar (EN 480-5): 

  - 7 dies ................................................................................................. <= 50% en massa 

  - 28 dies ............................................................................................... <= 60% en massa 

Resistència a compressió a 

28 dies  (pr EN 12394) ........................................................................................................>= 75% 
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Contingut d’aire en el formigó fresc (prEN 12395)................................................ >=2 % en volum 

Els valors s’han pres en relació al mateix formigó sense additiu. 

ADDITIU INHIBIDOR D’ADORMIMENT 

L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o 

morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment. 

El retard de l’enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la 

resistència assolida sigui la mateixa que sense l’aditiu. 

Temps d’adormiment (EN 480-2): 

  - Inici d’adormiment ............................................>= al del morter de referència + 90 min 

  - Final d’adormiment.........................................<= al del morter de referència + 360 min 

Resistència a compressió (pr EN 12394): 

  - 7 dies ...................................................................................................................>=80%

  - 28 dies .................................................................................................................>=90%

Contingut d’aire en el formigó fresc (prEN 12395)................................................ >=2 % en volum 

Els valors s’han pres en relació al mateix formigó sense additiu. 

ADDITIUS PER A GUNITATS 

L'additiu per a GUNITATS és un producte en pols per a incorporar durant el pastat del formigó que 

té per objecte accelerar el procés d'adormiment. 

No ha de començar a actuar fins el moment d’afegir l’aigua 

Temps d’adormiment (EN 480-2): 

  - Inici d’adormiment (a 20º) .............................................................................. >= 30 min 

  - Final d’adormiment (a 5º) ...................................................................................<= 60% 

Resistència a compressió (pr EN 12394): 

  - 28 dies .................................................................................................................>=80%

  - 90 dies ............................................................. >=que la del formigó d’assaig a 28 dies 

Contingut d’aire en el formigó fresc (prEN 12395)................................................ >=2 % en volum 

Els valors s’han pres en relació al mateix formigó sense additiu. 

COLORANT 

El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o 
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beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final. 

Ha de ser estable als agents atmodfèrics, la calç i als àlcalis del ciment. 

ADDICIONS 

Les addicions considerades  per al formigó són les següents: 

- Cendres volants 

- Fum de sílice 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres 

volants ni addicions de cap altra tipus  amb excepció del fum de silice. 

Si el formigó està destinat a obres amb formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l’ús de 

cendres volants o fum de silice per la seva confecció. 

En estructures d’edificació, si s’utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes de 

ciment. Si s’utilitza la fum de silice no superarà al 10 % del pes de ciment. 

CENDRES VOLANTS 

Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió 

provinents de la combustió de carbó polvoritzat en les bòbiles de centrals termoelèctriques, i que 

són arrossegades pels gasos del procés i recuperat mitjançant filtres. 

Característiques químiques 

 - Contingut de silice reactiva (UNE ENV 197-1)....................................................>= 25% 

 - Contingut de clorurs CL- (UNE 80-217) ..........................................................<= 0,10 % 

 - Contingut d’anhídric sulfúric SO3 (EN 196-2) ....................................................<=3,0 % 

 - Oxid de calci lliure (UNE EN 451-1)......................................................................<= 1% 

(S’admeten continguts fins al 2,5 % sempre que l’estabilitat segons art. UNE EN 450 sigui < 

10mm)

 - Pèrdua per calcinació (! h de combustió EN 196-2) .............................................<= 5% 

Característiques físiques: 

Finor ( % en pes retingut al tamís 0,045 mm UNE EN 451-2) ............................................<= 40% 

Índex d'activitat resistent (ENE 196-1): 

  - a 28 dies................................................................................................................>75%

  - a 90 dies...............................................................................................................  >85%
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Toleràncies

 - Densitat sobre el valor migdeclari fabricant (UNE 80-122)......................... +-150kG/m3 

 - Perdua al foc ............................................................................................................+2%

 - Finor .........................................................................................................................+5% 

 - Variació de la finor...............................................................................................+-5,0 % 

 - Contingut de clorurs ............................................................................................+0,01% 

 - Contingut d’oxis de calci lliure..............................................................................+0,1 % 

 - Contingut SO3.......................................................................................................+0,5% 

 - Estabilitat ........................................................................................................... +1,0 mm

 - Ïndex d’activitat.......................................................................................................-5,0%

FUM DE SILICE 

Es un subproducte originat en la reunió de quars d’elevada puresa amb carbó en forns el’ectrics 

d’arc per a la producció de silice i ferrosilici 

Contingut d’oxid de silice (SiO2) ..........................................................................................>=85%

Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217) ...............................................................................<0,10% 

Pèrdua al foc (UNE EN 196-1) .................................................................................................<5%

ïndex d’activitat ....................................................................................................................>100% 

ESCORIA GRANULADA 

L'escòria sgranulada pot ser un dels granulats utilitzats per a la confecció de formigons. 

Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE EN 933-2). 

Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos. 

No ha de contenir sulfurs oxidables. 

Fins que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) .......................................................................<= 6% 

Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes: 

 - Terrossos d'argila ..................................................................................................... 1,00 

- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) 

   i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244)................................ 0,50 

- Compostos de sofre expressats en SO3= 
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   i referits al granulat sec ............................................................................................ 0,40 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment .....................................................................Nul·la

Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb 

solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136): 

 - Amb sulfat sòdic ..................................................................................................<= 10% 

 - Amb sulfat magnèsic ...........................................................................................<= 15% 

ESCORIA GRANULADA PER A FORMIGONS 

Fins que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) .......................................................................<= 6% 

ESCORIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCORIA 

Reactivitat (PG 375) ............................................................................................................ alfa>20 

Contingut d’aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat: 

 - 20<alfa<= 40 ........................................................................................................h>15% 

 - 40<alfa<= 60 ........................................................................................................h<20% 

 - alfa> 60.................................................................................................................h<25%

2.1.6.1.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

ADDITIUS I COLORANTS: 

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge segons 

l'UNE 934-6. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 

El transport i enmagatzematge s’ha de fer de forma que s’eviti la contaminació i la variació de les 

propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures. 

ADDICIONS 

El subministrador ha de indicar el tipus d’addició i ha de garantir documentalment el compliment de 

les carcaterístiques especificades, segons s’utilitzi cendres volants o fum de silici, d’acord amb els 

art. 29.2.1 i 29.2.2 de la norma EHE 

CENDRES VOLANTS: 

Subministrament: A l’engròs en camions sitja hermètics. 

Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 

70 cm d'amplària. 
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Als albarans hi ha de constar les dades següents: 

Nom del material 

Nom, marca comercial o identificació del fabricant 

Nom i localització del lloc de procedència 

UNE_EN 450 1995 

Marca de certificació, si en té 

ESCORIA GRANULADA: 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les 

diverses fraccions granulomètriques. 

2.1.6.1.3 Unitat i criteris d’amidament 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

2.1.6.1.4 Normativa de compliment obligatori 

NORMATIVA GENERAL: 

* UNE  EN 934-2 1998 "Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Adfitivos para 

hormigones. Definición y requisitos." 

US PER A FORMIGONS: 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural." 

ÚS PER A GRAVA ESCORIA 

* 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 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). 

CENDRES VOLANTS: 

*UNE_EN 450 1995 "Cenizas volantes como addicion al hormigón: Definición, especificaciones, y 

control de calidad." 

* UC-85 Us de Cendres Volants al Formigó. 
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2.1.6.2 Productes de tractament per a formigons, morters i beurades (B08A) 

2.1.6.2.1 Definició i característiques dels elements 

DEFINICIO:

Producte líquid que aplicat sobre superfícies verticals o horitzontals de formigó, retarda la pèrdua 

d'aigua en el primer període d'enduriment. 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne 

l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del 

formigó.

S'ha d'utilitzar o bé a la primera fase de la cura del formigó, o bé després de desencofrar. 

La porció volàtil del producte no ha de ser de material tòxic ni inflamable. 

La porció volàtil del producte ha de portar ceres naturals o provinents del petroli, o bé resines. 

Raó de sedimentació a llarg termini (ASTM D 1309)............................................................... >= 4 

Pèrdua d'aigua a les 72 h (ASTM C-156) .............................................................. <= 0,055 g/cm2 

2.1.6.2.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge segons 

l'UNE 83-275. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 

2.1.6.2.3 Unitat i criteris d’amidament 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

2.1.6.2.4 Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

2.1.7.- Acer i metall en perfils o barres (B0B) 

2.1.7.1 Acers per a armadures actives o passives (B0B2) 

2.1.7.1.1 Definició i característiques dels elements 

DEFINICIO:

Acers per a armadures actives o passives utilitzades en estructures de formigó. 

S'han considerat els tipus següents: 
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Armadures passives 

Acer en barres llises 

Acer en barres corrugades (UNE 36-068) 

Armadures actives 

Filferros (UNE 36-094) 

Barres (UNE 7-474) 

Cordons (UNE 7-326) 

Acer en cordons adherents per a tesar 

Acer en cordons no adherents per a tesar 

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 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, 

regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea 

ACER EN ARMADURES PASSIVES: 

Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 

L’armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d’oli, de pintura, o de qualsevol latre materia 

perjudicial. 

Es prohibeix l’ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o 

transversals, emb les excepccions següents 

Malles electrosoldades 

Armadures bàsiques electrosoldades 

En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s’han de seguir les seves pròpies 

normes 

ACER EN BARRES  CORRUGADES: 

Les característiques geomètriques del corrugat han de complir les especificacions de la norma 

UNE 36-068 

Han de portar gravades les marques d’identificació segons l’UNE 36-068, realtives al tipus d’acer 
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(geometria del corrugat), país d’origen i marca del fabricant (segons informetècnic de la UNE 36-

811)

Mides nominals: 

------------------------------------------- 

|Diàmetre  | Area de la secció  |  Massa  | 

|nominal e |  transversal  S    |         | 

|  (mm)    |      (mm2)         | (Kg/m)  | 

|----------|--------------------|---------| 

|   6      |      28,3          | 0,222   | 

|   8      |      50,3          | 0,395   | 

|  10      |      78,5          | 0,617   | 

|  12      |      113           | 0,888   | 

|  14      |      154           | 1,21    | 

|  16      |      201           | 1,58    | 

|  20      |      314           | 2,47    | 

|  25      |      491           | 3,85    | 

|  32      |      804           | 6,31    | 

|  40      |     1260           | 9,86    | 

------------------------------------------- 

Característiques mecàniques de les barres 

Designació Classe acer Lím. Elàstic 

fy (N/mm2) 

Càrrega  

Unitaria  

De Rotura 

fs (N/mm2) 

Allargament de 

rotura (sobre 

base de 5 

diàmetres

Relació fs/fy 

B 400 S Soldable >= 400 440 >= 14 % 1.05

B 500 S Soldable >= 500 550 >= 12 % 1.05
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Composició química 

Anàlisi

UNE 36-068 

C

% max. 

Ceq (segons UNE 36-68) % 

max.

P

%max

S

%max

N

%max

Colada 0.22 0.50 0.050 0.050 0.012

Producte 0.24 0.52 0.055 0.055 0.013

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i 

de doblegat - desdoblegat a 90°C (UNE 36-068) ..................................................................Nul·la 

Tensió d’adherència (UNE 36-068) 

- Tensió mitja d’adherència 

 - D < 8mm................................................................................................. >= 6,88 N/mm2 

 - 8 <= D <= 32 ......................................................................... >= (7,84 – 0,12 D) N/mm2 

    - D > 32 mm.................................................................................................4,00 N/mm2 

- Tensió de trencament d’adherència 

 - D < 8mm............................................................................................... >= 11,22 N/mm2 

 - 8 <= D <= 32 ....................................................................... >= (12,74 – 0,19 D) N/mm2 

    - D > 32 mm.................................................................................................6,66 N/mm2 

Toleràncies:

- Secció barra: 

 - Per a D <= 25 mm .....................................................................>= 95 % secció nominal 

 - Per a D > 25 mm ........................................................................>= 96% secció nominal 

 - Massa..........................................................................................± 4,5% massa nominal 

 - Ovalitat: 

------------------------------------------- 

|Diàmetre nominal e |  Diferència màxima  | 

|     (mm)          |        (mm)         | 
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|-------------------|---------------------| 

|      6            |         1           | 

|      8            |         1           | 

|     10            |       1,50          | 

|     12            |       1,50          | 

|     14            |       1,50          | 

|     16            |       2,00          | 

|     20            |       2,00          | 

|     25            |       2,00          | 

|     32            |       2,50          | 

|     40            |       2,50          | 

------------------------------------------- 

ACER EN CORDONS ADHERENTS O NO ADHERENTS: 

Armadura formada per tres o mes filferros d'acer de resistència alta, del mateix diàmetre, enrotllats 

helicoidalment, amb el mateix pas i sentit de torsió, al voltant d'un filferro central recte. El diàmetre 

d'aquest filferro ha de ser entre 1,02 i 1,05 el diàmetre dels que l'envolten. (UNE 36-094:97) 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 

matèria perjudicial. 

El fabricant ha de garantir-ne les característiques i les condicions exigides per la normativa vigent. 

Les característiques geomètriques i ponderals s'han d'ajustar a la norma UNE 36-098 i a l’article 

32 en diversos apartats 32.2, 32.3,... 

Toleràncies:

 - Mòdul d'elasticitat .................................................................................................... ± 7% 

2.1.7.1.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

ACER EN BARRES LLISES O CORRUGADES: 

El fabricant facilitarà per a cada partida d'acer, els certificats d'homologació i garantia que 

justifiquin el compliment de les exigències de la normativa vigent. 

Durant el transport i l'emmagatzematge, les armadures es protegiran adequadament contra la 

pluja, la humitat del sòl i de l’agressivitat de l’atmosfera ambiental. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

ACER EN CORDONS ADHERENTS O NO ADHERENTS: 

Subministrament: Embalat en rotlles autodesenrotllables, protegits contra la humitat, el 

deteriorament, la contaminació i els greixos. Ha d'anar acompanyat d'un certificat del fabricant que 
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en garanteixi les característiques. 

Emmagatzematge: En locals ventilats sense contacte directe amb el terra i classificat segons els 

tipus, les classes i els lots. 

2.1.7.1.3 Unitat i criteris d’amidament 

ACER EN BARRES LLISES O CORRUGADES, O CORDONS ADHERENTS: 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

ACER EN CORDONS NO ADHERENTS: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.F. 

2.1.7.1.4 Normativa de compliment obligatori 

ACER EN BARRES LLISES O CORRUGADES: 

EHE "Instrucción DE Hormigón Estructural" 

ACER EN BARRES CORRUGADES: 

UNE 36-068-94 "Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado." 

ACER EN CORDONS ADHERENTS O NO ADHERENTS: 

EP-93 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón Pretensado." 

UNE 36-098-94 (1) 1M "Cordones de 7 alambres de acero para armaduras de hormigón 

pretensado. Parte 1: Características." 

* UNE 36-098-85 (2) 1R "Cordones de 7 alambres de acero para armaduras de hormigón 

pretensado. Control y condiciones de conformidad." 

2.1.7.2 Malles electrosoldades (B0B3) 

2.1.7.2.1 Definició i característiques dels elements 

DEFINICIO:

Malla de barres corrugades que es creuen perpendicularment, unides per mitjà de soldadura 

elèctrica als punts de contacte. 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

Característiques dels nusos (UNE 36-462): 

 - Càrrega de trencament dels nusos ...........................................................0,3 x Sm x Re 

  (Sm = Àrea de la secció transversal nominal de l'element sotmès a tracció, barra de 

major diàmetre de les del nus) 
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  (Re = Límit elàstic garantit dels nusos) 

 - N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats ...................................... 2% del total 

- N° màxim de nusos sense soldar 

   o desenganxats a una barra....................................................................... 20% del total 

Amplària del pannell ............................................................................................................. 2,15 m 

Llargària del pannell .................................................................................................................. 6 m 

Perllongació de les barres longitudinals 

més enllà de l'última barra transversal .......................................................................... 1/2 retícula 

Perllongació de les barres transversals 

més enllà de l'última barra longitudinal ................................................................................ 25 mm 

Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 

Les característiques mecàniques de les barres han de complir: 

- Càrrega unitària de trencament Fs (EHE): 

 - Acer B 500 T (fs) .......................................................................................... 550 N/mm2 

- Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple 

   a 180° i de doblegat - desdoblegat a 90° (EHE) ....................................................Nul·la

- Tensió mitjana d'adherència (EHE): 

 - Barres de diàmetre < 8 mm.................................................................... >= 6.88 N/mm2 

 - Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm...................................... >= (7.84 – 0.12 D) N/mm2 

- Tensió de trencament per adherència (EHE): 

 - Barres de diàmetre < 8 mm.................................................................. >= 11.22 N/mm2 

 - Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm.................................... >= (12.74 – 0.19 D) N/mm2 

Han de complir la relació Fs/Fy i el percentatge d'allargament fins al trencament especificats a la 

EHE.

La secció real de cada barra, i del conjunt de les barres per a cada malla, ha de ser >= 95% de la 

secció nominal. 

2.1.7.2.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

El fabricant facilitarà per a cada partida d'acer, els certificats d'homologació i garantia que 

justifiquin el compliment de les exigències de la normativa vigent. 
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Cada pannell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant i la designació de la malla. 

Durant el transport i l'emmagatzematge, les armadures es protegiran adequadament contra la 

pluja, la humitat del sòl i de l’agressivitat de l’atmosfera ambiental. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

2.1.7.2.3 Unitat i criteris d’amidament 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

2.1.7.2.4 Normativa de compliment obligatori 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural." 

UNE 36-092-81 "Mallas electrosoldadas de acero para hormigón armado." 

2.1.8.- Materials per a encofrats i apuntalaments (B0D) 

2.1.8.1 Taulons (B0D2) 

2.1.8.1.1 Definició i característiques dels elements 

DEFINICIO:

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P)................................................... 0,40 <= P <= 0,60 T/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529) ......................................................................................<= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532)...............................................................................................Normal

Coeficient d'elasticitat: 

 - Fusta de pi................................................................................... Aprox. 150000 kg/cm2 

 - Fusta d'avet ................................................................................. Aprox. 140000 kg/cm2 

Duresa (UNE 56-534)............................................................................................................... <= 4 
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Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

 - En la direcció paral.lela a les fibres......................................................... >= 300 kg/cm2 

 - En la direcció perpendicular a les fibres ................................................. >= 100 kg/cm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

 - En la direcció paral.lela a les fibres......................................................... >= 300 kg/cm2 

 - En la direcció perpendicular a les fibres ................................................... >= 25 kg/cm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537) ...................................................................... >= 300 kg/cm2 

Resistència a l'esforç tallant ...................................................................................... >= 50 kg/cm2

Resistència al clivellament (UNE 56-539) ................................................................. >= 15 kg/cm2 

Toleràncies:

 - Llargària nominal............................................................................................... + 50 mm 

  ............................................................................................................................. - 25 mm 

 - Amplària nominal................................................................................................. ± 2 mm 

 - Gruix nominal ...................................................................................................... ± 2 mm 

 - Fletxa............................................................................................................... ± 5 mm/m

 - Torsió.........................................................................................................................± 2° 

2.1.8.1.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

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

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 

2.1.8.1.3 Unitat i criteris d’amidament 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

2.1.8.1.4 Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

2.1.8.2 Puntals (B0D6) 

2.1.8.2.1 Definició i característiques dels elements 

DEFINICIO:

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
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S'han considerat els tipus següents: 

- Puntal rodó de fusta 

- Puntal metàl.lic telescòpic 

PUNTAL DE FUSTA: 

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral.leles. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P)................................................... 0,40 <= P <= 0,60 T/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529) ......................................................................................<= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532)...............................................................................................Normal

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C) ..............................0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat .................................................................................. Aprox. 150000 kg/cm2 

Duresa (UNE 56-534)............................................................................................................... <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

 - En la direcció paral.lela a les fibres......................................................... >= 300 kg/cm2 

 - En la direcció perpendicular a les fibres ................................................. >= 100 kg/cm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

 - En la direcció paral.lela a les fibres......................................................... >= 300 kg/cm2 

 - En la direcció perpendicular a les fibres ................................................... >= 25 kg/cm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537) ...................................................................... >= 300 kg/cm2 

Resistència a l'esforç tallant ...................................................................................... >= 50 kg/cm2

Resistència al clivellament (UNE 56-539) ................................................................. >= 15 kg/cm2 

Toleràncies:

 - Diàmetre .............................................................................................................. ± 2 mm

 - Llargària............................................................................................................. + 50 mm
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  ............................................................................................................................. - 25 mm 

 - Fletxa............................................................................................................... ± 5 mm/m

PUNTAL METAL.LIC: 

Puntal metàl.lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar 

si cal. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 

---------------------------------------------------------------------- 

|                     |         Llargària del puntal                 | 

|Al ària de muntatge  |----------------------------------------------| 

|                     |  3 m  |  3,5 m  |  4 m  |  4,5 m  |  5 m     | 

|---------------------|-------|---------|-------|---------|----------| 

|        2 M          | 1,8 T |  1,8 T  | 2,5 T |    -    |    -     | 

|      2,5 M          | 1,4 T |  1,4 T  | 2,0 T |    -    |    -     | 

|        3 M          |   1 T |    1 T  | 1,6 T |    -    |    -     | 

|      3,5 M          |   -   |  0,9 T  | 1,4 T |  1,43 T |  1,43 T  | 

|      4,0 M          |   -   |    -    | 1,1 T |  1,2  T |  1,2  T  | 

|      4,5 M          |   -   |    -    |   -   |  0,87 T |  0,87 T  | 

|        5 M          |   -   |    -    |   -   |    -    |  0,69 T  | 

---------------------------------------------------------------------- 

2.1.8.2.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

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

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 

2.1.8.2.3 Unitat i criteris d’amidament 

PUNTAL METAL.LIC: 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

PUNTAL DE FUSTA: 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca est de la part Alta de Salinas 

 (T.M. Sant Boi de Llobregat) 

Plec de Condicions Tècniques

91

2.1.8.2.4 Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

2.1.8.3 Taulers (B0D7) 

2.1.8.3.1 Definició i característiques dels elements 

DEFINICIO:

Taulers encofrats. 

S'han considerat els tipus següents: 

Tauler de fusta 

Tauler aglomerat de fusta 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

Toleràncies:

 - Llargària nominal............................................................................................... + 50 mm 

  ............................................................................................................................. - 25 mm 

 - Amplària nominal................................................................................................. ± 2 mm 

 - Gruix ................................................................................................................. ± 0,3 mm

 - Rectitud d'arestes............................................................................................ ± 2 mm/m 

 - Angles........................................................................................................................± 1° 

TAULERS DE FUSTA: 

Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P)................................................... 0,40 <= P <= 0,60 T/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529) ......................................................................................<= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532)...............................................................................................Normal
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Coeficient d'elasticitat .................................................................................. Aprox. 150000 kg/cm2 

Duresa (UNE 56-534)............................................................................................................... <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

 - En la direcció paral.lela a les fibres......................................................... >= 300 kg/cm2 

 - En la direcció perpendicular a les fibres ................................................. >= 100 kg/cm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

 - En la direcció paral.lela a les fibres......................................................... >= 300 kg/cm2 

 - En la direcció perpendicular a les fibres ................................................... >= 25 kg/cm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537) ...................................................................... >= 300 kg/cm2 

Resistència a l'esforç tallant ...................................................................................... >= 50 kg/cm2

Resistència al clivellament (UNE 56-539) ................................................................. >= 15 kg/cm2 

TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 

Tauler de fibres lignocel.lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat 

en calent. 

Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 

No ha de tenir defectes superficials. 

Pes específic ............................................................................................................. >= 650 kg/m3 

Mòdul d'elasticitat: 

 - Mínim.........................................................................................................21000 kg/cm2 

 - Mitjà ...........................................................................................................25000 kg/cm2

Humitat del tauler ..................................................................................................................>= 7% 

  <= 10% 

Inflament en: 

 - Gruix ......................................................................................................................<= 3% 

 - Llargària..............................................................................................................<= 0,3%

 - Absorció d'aigua....................................................................................................<= 6% 

Resistència a la tracció perpendicular a les cares ...................................................... >= 6 kp/cm2 

Resistència a l'arrencada de cargols: 
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 - A la cara .......................................................................................................... >= 140 kp

 - Al cantell .......................................................................................................... >= 115 kp

2.1.8.3.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

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

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 

2.1.8.3.3 Unitat i criteris d’amidament 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

2.1.8.3.4 Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

2.1.8.4 Elements per a encofrats industrialitzats de murs (B0DB) 

2.1.8.4.1 Definició i característiques dels elements 

DEFINICIO:

Conjunt de peces metàl.liques per a formar un contrafort que suporti l'encofrat d'un mur de 

formigó.

Ha d'estar composat de les peces següents: 

- Pal o pals acoblables, de l'alçària a encofrar 

- Tornapuntes, mínim un per pal 

- Peces d'esquadra o tirants, per a unir la base del pal amb els tornapuntes 

- Acobladors o peces d'unió dels pals 

- Piquetes, una per a la base del pal i una altra per a la base de cada tornapuntes 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

Els pals han de tenir les cares i les arestes rectes, sense cops ni deformacions deguts a 

utilitzacions anteriors. 

A dos costats oposats han de portar unes peces en esquadra, ranurades, per a travar els taulers 

de l'encofrat. 

A la cara exterior ha de tenir els mecanismes de subjecció dels tornapuntes. 

A l'extrem inferior ha de tenir una base per a la seva fixació al terra. 

L'extrem superior ha de permetre acoblar més pals per tal d'incrementar l'alçària. 
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Els tornapuntes han de ser extensibles, amb mecanismes per a regular amb precisió la seva 

llargària.

Han de ser rectes, inclús estesos al màxim. 

El moviment d'extensió ha de ser suau. Les parts que ho precisin s'han de greixar. 

Als seus extrems ha de tenir macanismes per a fixar-lo al pal i a les piquetes. 

2.1.8.4.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: Ha d'anar acompanyat de la documentació tècnica per al seu muntatge, amb la 

indicació expressa de les càrregues i dels esforços màxims que pot resistir. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el 

terra.

2.1.8.4.3 Unitat i criteris d’amidament 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

2.1.8.4.4 Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

2.1.8.5 Elements modulars per a estrebades i apuntalaments (B0DC) 

2.1.8.5.1 Definició i característiques dels elements 

DEFINICIO:

Plafó metàl·lic amb estructura de rigidització, i elements d'apuntalament extensibles. 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

El seu disseny, seccions, col·locació d'elements d'estrabada, etc., han de ser els adequats per a 

garantir que soportarà les presions del terreny en les condicions mès desfavorables, sense 

deformacions. 

La superfície exterior del plafó ha de ser llisa, i no ha de tenir altres desperfectes que els 

ocasionats pels usos previstos. 

Ha de tenir un sistema d'ensamblatge amb els plafons del costat, que garanteixi la continuïtat del 

sistema una vegada muntat. 

2.1.8.5.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

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

Emmagatzematge: Horitzontalment sobre posts de fusta, si s'apilen s'han de separar per fustes. 

2.1.8.5.3 Unitat i criteris d’amidament 
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m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

2.1.8.5.4 Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

2.1.8.6 Encofrats especials i cindris (B0DF) 

2.1.8.6.1 Definició i característiques dels elements 

DEFINICIO:

Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó. 

S'han considerat els següents tipus d'elements: 

Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel.les metàl.liques i de 

cartró. 

- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, buneres i pericons 

d'enllumenat i de registre. 

- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta. 

- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta encadellada. 

- Alleugeridors cilindrics de fusta. 

- Malles metàl.liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts. 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions 

en la seva secció o en la seva posició. 

Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir els 

esforços propis de la seva funció. 

La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua 

apreciable de pasta pels junts. 

La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats 

pels usos previstos. 

Toleràncies:

 - Fletxes ................................................................................................................ 5 mm/m

 - Dimensions nominals ............................................................................................. ± 5 % 

 - Balcament........................................................................................................... 5 mm/m
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MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA: 

La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs, 

nusos morts ni estelles. 

Contingut d'humitat de la fusta ......................................................................................Aprox. 12%

Diàmetre de nusos vius ................................................................................................... <= 1,5 cm 

Distància entre nusos de diàmetre màxim ....................................................................... >= 50 cm 

MALLES METAL.LIQUES D'ACER: 

Pannell mallat de planxa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç. 

El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de 

formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició. 

Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç. 

Resistència ............................................................................................................. 38 - 43 kg/mm2 

Límit elàstic............................................................................................................. 30 - 34 kg/mm2 

2.1.8.6.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

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

Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra. 

2.1.8.6.3 Unitat i criteris d’amidament 

MOTLLES METAL.LICS PER A ENCOFRATS DE CAIXES I PERICONS, CINDRIS SENZILLS O 

DOBLES, I MOTLLES CIRCULARS DE CARTRO, PER A ENCOFRATS DE PILARS: 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

MOTLLES CIRCULARS DE FUSTA I DE LAMEL.LES METAL.LIQUES PER A PILARS, 

ALLEUGERIDORS CILINDRICS, MALLA METAL.LICA PER A ENCOFRAT PERDUT I 

ENCOFRATS CORBATS PER A PARAMENTS: 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

2.1.8.6.4 Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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2.1.8.7 Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments (B0DZ) 

2.1.8.7.1 Definició i característiques dels elements 

DEFINICIO:

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de 

treball a les bastides i els encofrats. 

S'han considerat els següents elements: 

Tensors per a encofrats de fusta. 

Grapes per a encofrats metàl·lics. 

Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics. 

Desencofrants 

Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons 

recuperables 

 Bastides metàl.liques. 

Elements auxiliars per a plafons metàl·lics. 

Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 

Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 

apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies 

dimensionals i per a reistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es 

poguin produir sobre aquest com a conseqüència del procés de formigonament i , especialment,  

per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. Aquestes condicions 

s’han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per suportar les tensions 

a que serà sotmès durant el procès de desencofrat o desenmotllat. 

Es prohibeix l’ús d’alumini en motlles que hagin d’estar en contacte amb el formigó. 

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METAL.LICS: 

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
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FLEIX:

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Amplària...........................................................................................................................>= 10 mm 

Gruix >= 0,7 mm 

Diàmetre de les perforacions.....................................................................................Aprox. 15 mm 

Separació de les perforacions...................................................................................Aprox. 50 mm 

DESENCOFRANT:

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gasoil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni 

impedir l'aplicació de revestiments. 

No ha d’impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d’elements que 

s’hagin d’unir per a treballar de forma solidaria. 

No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. 

El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la D.F. 

CONJUNT DE PERFILS METAL.LICS: 

Conjunt format pelements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres. 

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de soportar i 

sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la 

seva posició. 

La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per 

tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 

Toleràncies:

 - Rectitud dels perfils ..................................................................... ± 0,25% de la llargària 

 - Torsió dels perfils ............................................................................................ ± 2 mm/m 

BASTIDES:

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
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Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat. 

Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació 

antioxidant.

Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 

2.1.8.7.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

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

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 

manera que no s'alterin les seves condicions. 

DESENCOFRANT:

Temps màxim d'emmagatzematge ........................................................................................ 1 any 

2.1.8.7.3 Unitat i criteris d’amidament 

TENSORS, GRAPES, ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METAL.LICS: 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

FLEIX:

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

DESENCOFRANT:

l de volum necessari subministrat a l'obra. 

CONJUNT DE PERFILS METAL.LICS DESMUNTABLES: 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

BASTIDA:

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

2.1.8.7.4 Normativa de compliment obligatori 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural." 

"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo." 
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2.2.- TUBS I ACCESSORIS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS (BD7) 

2.2.1.- Tubs circulars de formigó (BD75) 

2.2.1.1 Definició i característiques dels elements 

DEFINICIO:

Tub recte 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. 

CARACTERISTIQUES 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. 

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. 

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 D.F. 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 MOPU. 

Característiques dels tubs: 

----------------------------------------------------------------- 

| DN  |Resist ncia a l'aixafament | Gruix  |Toler ncies del DN  | 

|(cm) |          (kg/m)           |  (mm)  |       (mm)         | 

|-----|---------------------------|--------|--------------------| 

| 20  |         >= 2500           | >= 25  |       ± 4          | 

| 30  |         >= 2500           | >= 35  |       ± 4          | 

| 40  |         >= 2500           | >= 40  |       ± 4          | 

| 50  |         >= 3000           | >= 45  |       ± 5          | 

| 60  |         >= 3600           | >= 52  |       ± 6          | 

| 70  |         >= 4200           | >= 59  |       ± 7          | 

| 80  |         >= 4800           | >= 66  |       ± 7          | 

| 90  |         >= 4800           | >= 70  |       ± 7          | 

|100  |         >= 4900           | >= 74  |       ± 7          | 

|120  |         >= 5500           | >= 82  |       ± 7          | 
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|150  |         >= 6000           | >= 95  |       ± 8          | 

|200  |         >= 6000           |>= 120  |      ± 10          | 

----------------------------------------------------------------- 

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 

Estanqueïtat 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 

2.2.1.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

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 

Emmagatzematge: 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.

2.2.1.3 Unitat i criteris d’amidament 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
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2.2.1.4 Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

2.2.2.- Tub de formigó amb junt de campana per a col·lectors (BD77) 

2.2.2.1 Definició i característiques dels elements 

DEFINICIO:

Tub cilíndric de formigó en massa, amb un extrem llis i l'altre en forma de campana, per a una unió 

encadellada amb anella elastomèrica i, en el seu cas, apta per a esforços de tracció. 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

El tub ha de ser recte. 

Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del 

diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

No ha de tenir incrustacions, fissures que travessin la paret, escrostonaments, ni defectes que 

indiquin imperfeccions del procés d'emmotllament. 

La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals sempre que 

no disminueixin les qualitats intrínseques i funcionals dels tubs. 

Les característiques dels materials components han d'estar d'acord amb les especificacions de la 

normativa vigent. 

La llargària ha de ser constant i ha de permetre un transport i muntatge fàcils. 

Els tubs han de complir, segons la norma ASTM C 14M, les proves d'absorció i de permeabilitat. 

Totes les proves s'han de fer d'acord amb la norma ASTM C 497M. 

Cada tub ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Classe de tub i designació 

- Data de fabricació 

- Nom o marca del fabricant 

- Identificació de la planta de producció 

Resistència a l'aixafament (assaig de les tres arestes segons ASTM C 497 M): 

-------------------------------------------------------------------- 

|     | Resistència a l'aixafament  |       Gruix de la paret      | 

| DN  |           (kg/m)            |            (mm)              | 
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|(mm) |-----------------------------|------------------------------| 

|     |Classe 1 |Classe 2 |Classe 3 |Classe 1 |Classe 2 |Classe 3  | 

|-----|---------|---------|---------|---------|---------|----------| 

| 300 | >= 2650 | >= 3300 | >= 3800 |  >= 25  |  >= 35  |  >= 44   | 

| 400 | >= 3000 | >= 4000 | >= 4400 |  >= 34  |  >= 44  |  >= 50   | 

| 500 | >= 3400 | >= 4650 | >= 5150 |  >= 42  |  >= 55  |  >= 65   | 

| 600 | >= 3800 | >= 5250 | >= 6400 |  >= 54  |  >= 75  |  >= 85   | 

| 800 | >= 4500 | >= 6350 | >= 7050 |  >= 92  | >= 111  | >= 111   | 

-------------------------------------------------------------------- 

Relació aigua-ciment (en pes)............................................................................................. <= 0,53 

Contingut de ciment................................................................................................... >= 280 kg/m3

Toleràncies:

- Diàmetre interior i gruix de la paret: 

-------------------------------------------------------------- 

| DN  |Toler ncia diàmetre interior |Toler ncia gruix paret  | 

|(mm) |           (mm)              |        (mm)            | 

|-----|-----------------------------|------------------------| 

| 300 |    - 0      |    + 10       |  - 0    |    + 3       | 

| 400 |    - 0      |    + 15       |  - 0    |    + 3       | 

| 500 |    - 0      |    + 20       |  - 0    |    + 3       | 

| 600 |    - 0      |    + 20       |  - 0    |    + 3       | 

| 800 |    - 0      |    + 25       |  - 0    |    + 5       | 

-------------------------------------------------------------- 

 - Llargària............................................................................................................. ± 13 mm

 - Llargària de dos costats oposats ............................................... ± 2% diàmetre nominal 

 - Rectitud (alineació)........................................................................................ ± 10 mm/m 

2.2.2.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: Amb els extrems protegits de cops. S'han de deixar el més a prop possible de la 

seva posició definitiva. 

Emmagatzematge: S'han de protegir del sol, de les temperatures extremes, i dels impactes. 

2.2.2.3 Unitat i criteris d’amidament 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
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2.2.2.4 Normativa de compliment obligatori 

* ASTM C 14M-82 "Standard Specification for concrete sewer, storm drain, and culvert pipe." 

2.2.3.- Tub de formigó armat amb junt de campana per a col·lectors (BD78) 

2.2.3.1 Definició i característiques dels elements 

DEFINICIO:

Tub cilíndric de formigó armat, amb un extrem llis i l'altre en forma de campana, per a una unió 

encadellada amb anella de goma i, en el seu cas, apta per a esforços de tracció. 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

El tub ha de ser recte. 

Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del 

diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

No ha de tenir incrustacions, fissures que travessin la paret, escrostonaments, ni defectes que 

indiquin imperfeccions del procés d'emmotllament. 

La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals sempre que 

no disminueixin les qualitats intrínseques i funcionals dels tubs. 

Les característiques dels materials components han d'estar d'acord amb les especificacions de la 

normativa vigent. 

La llargària ha de ser constant i ha de permetre un transport i muntatge fàcils. 

Els tubs han de complir, segons la norma ASTM C 76M, les proves d'absorció i de permeabilitat. 

Totes les proves s'han de fer d'acord amb la norma ASTM C 497M. 

Cada tub ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Classe de tub i designació 

- Data de fabricació 

- Nom o marca del fabricant 

- Identificació de la planta de producció 

- En el cas d'armadura asimètrica, s'ha d'indicar la generatriu que ha d'anar a la part 

superior. 

Resistència a l'aixafament (assaig de les tres arestes segons ASTM C 497 M): 
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--------------------------------------------- 

|Classe |Resistència mínima a l'aixafament  | 

|       |          (kg/m)                   | 

|-------|-----------------------------------| 

|  1    |         >= 6 x DN (mm)            | 

|  2    |         >= 7,5 x DN (mm)          | 

|  3    |         >= 10 x DN (mm)           | 

|  4    |         >= 15 x DN (mm)           | 

|  5    |         >= 17,5 x DN (mm)         | 

--------------------------------------------- 

Relació aigua-ciment (en pes)............................................................................................. <= 0,53 

Contingut de ciment................................................................................................... >= 280 kg/m3

Toleràncies:

 - Diàmetre interior................................................................................................... - 0 mm 

  ..................................................................................................... + 3% diàmetre nominal 

 - Llargària............................................................................................................. ± 13 mm

- Llargària de dos costats oposats: 

 - DN < 2200 mm .................................................................................................. ± 16 mm 

 - DN >= 2200 mm ................................................................................................ ± 19 mm 

  (DN = Diàmetre nominal en mm) 

 - Rectitud (alineació)........................................................................................ ± 10 mm/m 

2.2.3.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: Amb els extrems protegits de cops. S'han de deixar el més a prop possible de la 

seva posició definitiva. 

Emmagatzematge: S'han de protegir del sol, de les temperatures extremes, i dels impactes. 

2.2.3.3 Unitat i criteris d’amidament 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

2.2.3.4 Normativa de compliment obligatori 

* ASTM C 76M-83 "Standard Specification for reinforced concrete culvert, storm drain, and sewer 

pipe."
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2.2.4.- Tubs ovoides de formigó (BD79) 

2.2.4.1 Definició i característiques dels elements 

DEFINICIO:

Tub recte, de secció ovoide i base plana, amb els extrems acabats amb encaix, obtingut per un 

procés d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó sense armadura. 

CARACTERISTIQUES 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. 

El tub ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems de l'encaix han d'acabar 

amb un tall recte perpendicular a l'eix, sense rebaves. 

No ha de tenir escrostaments, 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 D.F. 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 MOPU. 

Les dimensions nominals corresponen al diàmetre interior del tub. 

Resistència a l'aixafament i gruix de la paret: 

----------------------------------------------------------------- 

|Dimensions tub |Resistència a l'aixafament |Gruix de la paret  | 

|   (cm)        |         (kg/m)            |      (mm)         | 

|---------------|---------------------------|-------------------| 

|  27 x 36      |        >= 1700            |     >= 38         | 

|  30 x 45      |        >= 1700            |     >= 40         | 

|  40 x 52      |        >= 1700            |     >= 46         | 

|  40 x 60      |        >= 2000            |     >= 52         | 

|  50 x 75      |        >= 2500            |     >= 64         | 

|  60 x 90      |        >= 4000            |     >= 74         | 

|  70 x 105     |        >= 4500            |     >= 75         | 

|  80 x 120     |        >= 5000            |     >= 82         | 

|  90 x 135     |        >= 5500            |     >= 82         | 

| 100 x 150     |        >= 6000            |     >= 95         | 
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| 110 x 165     |        >= 6500            |     >= 100        | 

| 120 x 180     |        >= 7000            |     >= 110        | 

| 130 x 195     |        >= 7000            |     >= 115        | 

| 140 x 210     |        >= 7000            |     >= 120        | 

----------------------------------------------------------------- 

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 

Estanqueïtat a 1 kg/cm2 

de pressió interior (T.H.M.).......................................... No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 

Pressió interior de trencament .................................................................................... >= 2 kg/cm2 

Toleràncies:

- Diàmetre: 

-------------------------------------------------- 

|Dimensions tub |Diàmetre menor |Diàmetre major  | 

|    (cm)       |    (mm)       |    (mm)        | 

|---------------|---------------|----------------| 

|  27 x 36      |    ± 3        |    ± 4         | 

|  30 x 45      |    ± 4        |    ± 4,5       | 

|  40 x 52      |    ± 4        |    ± 5         | 

|  40 x 60      |    ± 4        |    ± 6         | 

|  50 x 75      |    ± 5        |    ± 6,5       | 

|  60 x 90      |    ± 6        |    ± 7         | 

|  70 x 105     |    ± 6        |    ± 7         | 

|  80 x 120     |    ± 7        |    ± 8         | 

|  90 x 135     |    ± 7        |    ± 8         | 

| 100 x 150     |    ± 7        |    ± 8         | 

| 110 x 165     |    ± 7        |    ± 8         | 

| 120 x 180     |    ± 8        |    ± 9         | 

| 130 x 195     |    ± 8        |    ± 10        | 

| 140 x 210     |    ± 8        |    ± 10        | 

-------------------------------------------------- 
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 - Llargària nominal..................................................................................................... ± 2% 

 - Gruix nominal .......................................................................................................... ± 5% 

  ............................................................................................................................<= 3 mm 

 - Rectitud ........................................................................................................... ± 5 mm/m

  ..........................................................................................................................<= 10 mm 

2.2.4.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: A cada peça o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Dimensions nominals 

- Pressió de treball o indicació: Sanejament 

- Identificació de la sèrie o la data de fabricació 

Emmagatzematge: Protegit 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.

2.2.4.3 Unitat i criteris d’amidament 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

2.2.4.4 Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

2.2.5.- Tubs de formigó amb banqueta interior i volta (BD7C) 

2.2.5.1 Definició i característiques dels elements 

DEFINICIO:

Tub recte amb vorera interior, volta i base plana, amb els extrems acabats amb encaix, obtingut 

per un procés d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó sense armadura. 

CARACTERISTIQUES 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. 

El tub ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems de l'encaix han d'acabar 

amb un tall recte perpendicular a l'eix, sense rebaves. 

No ha de tenir escrostaments, esquerdes que travessin la paret, ni defectes que indiquin 
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imperfeccions en el 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 D.F. 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 MOPU. 

Les dimensions nominals corresponen al diàmetre interior del tub. 

Resistència a l'aixafament i gruix de la paret: 

--------------------------------------------------------------------- 

|Dimensions del tub |Resistència a l'aixafament |Gruix de la paret  | 

|       (cm)        |          (kg/m)           |      (mm)         | 

|-------------------|---------------------------|-------------------| 

|    60 x 130       |         >= 5000           |     >= 15         | 

|    90 x 160       |         >= 6000           |     >= 16         | 

--------------------------------------------------------------------- 

Llargària.......................................................................................................................... >= 100 cm 

  <= 250 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 

Estanqueïtat a 1 kg/cm2 

de pressió interior (T.H.M.).......................................... No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 

Pressió interior de trencament .................................................................................... >= 2 kg/cm2 

Toleràncies:

- Amplària interior: 

------------------------------------------ 

|Dimensions nominals |Amplària interior  | 

|       (cm)         |      (mm)         | 

|--------------------|-------------------| 

|     60 x 130       |      ± 6          | 

|     90 x 160       |      ± 7          | 

------------------------------------------ 
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 - Alçària interior ..................................................................................................... ± 8 mm 

 - Llargària nominal..................................................................................................... ± 2% 

 - Gruix nominal .......................................................................................................... ± 5% 

  ............................................................................................................................<= 3 mm 

 - Rectitud ........................................................................................................... ± 5 mm/m

  ..........................................................................................................................<= 10 mm 

2.2.5.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: A cada peça o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Dimensions nominals 

- Pressió de treball o indicació: Sanejament 

- Identificació de la sèrie o data de fabricació 

Emmagatzematge: 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.

2.2.5.3 Unitat i criteris d’amidament 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

2.2.5.4 Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

2.2.6.- Tubs de PVC 

2.2.6.1 Definició i característiques dels elements 

DEFINICIO:

Tubs de PVC per a l'execució d'obres de drenatge. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tub de PVC injectat per a unió encolada 

- Tub de PVC injectat per a unió elàstica amb anella elastomèrica 

- Tub de PVC de formació helicoïdal per anar formigonament i per a unió elàstica amb 

massilla
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- Tub de PVC de formació helicoïdal autoportant per a unió elàstica amb massilla 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

TUB DE PVC INJECTAT: 

Tub rígid, injectat, de clorur de polivinil no plastificat, amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat. 

Els junts han de ser estancs segons els assajos prescrits a la UNE 53-332. 

Han de superar els assajos de resistència a l'impacte, a la tracció i de pressió interna descrits a la 

UNE 53-112. 

Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades 

següents: 

- Designació comercial 

- Sigles PVC 

- Diàmetre nominal en mm 

- UNE 53-332 

Gruix de la paret: 

----------------------------------- 

|Diàmetre nominal |Gruix nominal  | 

|      (mm)       |    (mm)       | 

|-----------------|---------------| 

|       110       |    3,0        | 

|       125       |    3,1        | 

|       160       |    4,0        | 

|       200       |    4,9        | 

|       250       |    6,1        | 

|       315       |    7,7        | 

|       400       |    9,8        | 

|       500       |   12,2        | 

|       630       |   15,4        | 

|       710       |   17,4        | 

|       800       |   19,6        | 

----------------------------------- 
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Densitat >= 1350 kg/m3 

  <= 1460 kg/m3 

Temperatura de reblaniment VICAT ..................................................................................>= 79°C 

Comportament front la calor (variacions en sentit longitudinal) ..............................................< 5% 

Allargament fins el trencament............................................................................................>= 80%

Resistència a la tracció...................................................................................................>= 45 MPa 

Toleràncies:

- Diàmetre exterior mig: 

 - 110 mm <= DN <= 250 mm.....................................................................+ 0,3% DN mm 

 - 315 mm <= DN <= 800 mm................................................................................. + 1 mm 

- Gruix de la paret: 

----------------------------------------- 

|Gruix nominal |Tolerància en el gruix  | 

|    (mm)      |         (mm)           | 

|--------------|------------------------| 

|     3,0      |   + 0,5   |   - 0,0    | 

|     3,1      |   + 0,5   |   - 0,0    | 

|     3,9      |   + 0,6   |   - 0,0    | 

|     4,9      |   + 0,7   |   - 0,0    | 

|     6,1      |   + 0,9   |   - 0,0    | 

|     7,7      |   + 1,0   |   - 0,0    | 

|     9,8      |   + 1,2   |   - 0,0    | 

|    12,2      |   + 1,5   |   - 0,0    | 

|    15,4      |   + 1,8   |   - 0,0    | 

|    17,4      |   + 2,0   |   - 0,0    | 

|    19,6      |   + 2,2   |   - 0,0    | 

----------------------------------------- 

 - Llargària............................................................................................................. + 10 mm

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53-332. 

TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIO ENCOLADA: 

Diàmetre interior de l'embocadura (tubs per a unió elàstica): 
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------------------------------------------------- 

| DN  |Diàmetre interior mig |Llargària mínima  | 

|(mm) |       (mm)           |     (mm)         | 

|     |----------------------|------------------| 

|     |  mínim   |  màxim    |                  | 

|-----|----------|-----------|------------------| 

| 110 |  110,0   |  111,2    |      48          | 

| 125 |  125,0   |  126,2    |      51          | 

| 160 |  160,1   |  161,4    |      58          | 

| 200 |  200,3   |  201,4    |      66          | 

| 250 |  250,3   |  251,4    |      74          | 

| 315 |  315,3   |  316,4    |      82          | 

------------------------------------------------- 

TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIO AMB ANELLA ELASTOMERICA: 

A l'interior de l'embocadura hi ha d'haver un junt de goma 

Diàmetre interior de l’embocadura (arrodonint al 0,1 mm superior) .....................>= 0,3% DN mm 

(DN = diàmetre nominal en mm ) 

Llargària mínima de l'embocadura, sense contar l'allotjament de l'anella elastomèrica: 

------------------------------------------------------ 

|Diàmetre nominal |Llargària mínima de l'embocadura  | 

|      (mm)       |             (mm)                 | 

|-----------------|----------------------------------| 

|      110        |              46                  | 

|      125        |              50                  | 

|      160        |              59                  | 

|      200        |              70                  | 

|      250        |              86                  | 

|      315        |             101                  | 

|      400        |             122                  | 

|      500        |             146                  | 

|      630        |             178                  | 
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|      710        |             199                  | 

|      800        |             222                  | 

------------------------------------------------------ 

TUB DE FORMACIO HELICOIDAL: 

Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha 

d'estar soldada químicament. 

La cara interior del tub ha de ser llisa. 

La cara exterior del tub ha de ser nervada. 

En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T". 

El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors 

que rebrà quan estigui en servei. 

Característiques de la banda de PVC: 

 - Densitat ................................................................................................... >= 1350 kg/m3 

  .................................................................................................................. <= 1460 kg/m3 

 - Coeficient de dilatació lineal a 0°C..............................................>= 60 milionèsimes/°C

  ......................................................................................................<= 80 milionèsimes/°C 

 - Temperatura de reblaniment Vicat.....................................................................>= 79°C 

 - Resistència a la tracció simple......................................................................500 kp/cm2

 - Allargament a la rotura ........................................................................................>= 80% 

 - Absorció d'aigua......................................................................................... <= 1 mg/cm2 

 - Opacitat ................................................................................................................... 0,2%

2.2.6.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: Els tubs es designaran i marcaran de forma que com a mínim cada 3 metres 

s’indiqui: 

- Designació comercial 

- Sigles PVC 

- Un número que indica el diàmetre nominal en milímetres 

- Un número que indica el gruix nominal en milímetres 

- Referència a la norma UNE 53-332 
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Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar 

horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per 

capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de 

la pila ha de ser <= 1,5 m. 

2.2.6.3 Unitat i criteris d’amidament 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

2.2.6.4 Normativa de compliment obligatori 

TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIO AMB ANELLA ELASTOMERICA O PER A UNIO 

ENCOLADA DE DN <= 315 MM: 

* UNE 53-332-90 "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." 

TUB DE FORMACIO HELICOIDAL O TUB INJECTAT PER A UNIO ENCOLADA DE DN > 315 

MM:

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

2.2.7.- Pous de registre prefabricats 

2.2.7.1 Definició i carcaterístiques dels elements 

DEFINICIÓ

Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats en encaix, obtinguda per un procès 

d’enmotllament i compactació per vibrocompressió d’un formigó, amb o sense armadura, per a la 

formació de pou de registre 

S’han considerat els elenments seguents 

Peça per a les parets del pou 

Peça reductora 

Peça per a la base del pou 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Ciment 

Complirà els requisits establerts a la Norma UNE 80 301 i els establerts a la Norma UNE 80 303 

quan s’emprin ciments amb característiques especials. 

Àrids 
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S’empraran àrids procedents de riu, mina o pedra matxucada. 

Complirà l’establert en la reglamentació vigent. 

La granulometria dels àrids que s’utilitzin serà estudiada pel fabricant de manera que el producte 

acabat compleixi les característiques assenyalades en aquesta norma. 

Aigua

S’acomplirà l’establert en la reglamentació vigent. 

Additius

S’acomplirà l’establert en la reglamentació vigent. 

Armadures 

S’acomplirà l’establert en la reglamentació vigent. 

Fibres d’acer 

S’acomplirà l’establert per a elles en la Norma UNE 83 500-1. 

Juntes de goma 

Les juntes de goma seran d’estructura massissa i compliran la Norma UNE 53 571. 

Seran subministrades pel fabricant del pou i aniran marcades de forma adequada. 

Per a la unió entre elements verticals es podran utilitzar altres materials i sistemes d’unió, havent 

de complir les condicions de muntatge i estanqueïtat exigides, prèviament demostrades pel 

fabricant d’acord als assaigs estipulats. 

El fabricant haurà de dissenyar tant el tipus de junta com el perfil de recolzament. 

Formigó 

El formigó ha de ser de ciment portland o ptzelànic. No s’ahn d’admetre barrejes de ciments de 

diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte 

Qualitat del formigó 

Composió 

El formigó haurà de tenir una composició tal, que la relació aigua/ciment no ha de ser major que 

0,50 i el contingut mínim de ciment no ha de ser menor de 200 kg/m3 per a mòduls de formigó en 

massa o 280 kg/m3 per a mòduls de formigó armat o amb fibra d’acer. 

Absorció d’aigua i resistència a compressió 
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L’absorció d’aigua del formigó no excedirà el 6% de la massa i assaig segons l’apartat 6.6 (si les 

dimensions ho permeten) la resistència a compressió del formigó, sense armadures, no serà 

menor de 40 Mpa. 

Permeabilitat a l’oxigen 

La permeabilitat del formigó a l’oxigen no serà major de 4 x 10-6 m2.

Contingut d’ió clor 

El contingut d’ió clor del formigó determinat per càlcul, o podrà ser superior als valors de la taula 

adjunta expressat en % de la quantitat de ciment. 

Màxim contingut d’ió clor en el formigó 

Elements de formigó en 

massa
< 1,0% 

Elements de formigó 

armat
< 0,4% 

Elements de formigó en 

fibra d’acer 
< 0,4% 

MODULS

La superfície dels mòduls no presentarà danys que poguessin influir negativament en el seu 

comportament estructural, estanqueïtat i durabilitat. 

Es poden admetre bombolles o oquedats amb unes dimensions que no superin els 15 mm de 

diàmetre i 6 mm de profunditat. 

Les seccions extremes dels mòduls que constitueixen la junta no han de tenir irregularitats que 

afectin negativament a l’estanqueïtat. 

S’admetran fissures de retracció o tèrmiques amb una amplada màxima de 0,15 mm, així com 

elements de formigó armat sotmesos a proves de fissuració remanents de fins 0,15 mm 

d’amplada, sempre i quan es comprovi que no afecten a la resistència o estanqueïtat del mòdul. 

Abans de mesurar les fissures es podrà humitejar l’element durant 24 h. 

Les reparacions i repassos seran admissibles, sempre que el producte final compleixi tots els 

requisits exigits en aquest norma. 

Característiques geomètriques 
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Els diàmetres interiors, espessors de paret, longitud i geometria del perfil de la unió hauran d’estar 

definits en la documentació del fabricant. 

Dimensions 

Els elements hauran de complir amb les dimensions fixades pels documents del fabricant. 

Dimensions interiors 

Les dimensions nominals per a mòduls circulars es defineixen a la Taula adjunta 

Dimensions i toleràncies 

Toleràncies (mm) Diàmetre 

nominal

DN
Dimensió interior 

Ortogonalitat 
d’extrems 

Regularitat plana 
d’extrems 

800 +10 +10 +10

1 000 +12 +10 +10

1 200 +14 +12 +12

1 500 +15 +15 +15

1 800 +15 +18 +18

Gruixos mínims (mm) 

Mòduls base Diàmetre 
nominal

DN Alçat Solera

Alçat, cònics o 
d’ajust

Tancament o 
transició

800 120 120 120 150 

1 000 120 120 120 150 

1 200 160 160 160 150 

1 500 160 200 160 200 

1 800 200 200 200 200 
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El disseny del mòdul base i els seus gruixos estarà directament relacionat amb el sistema de 

col·locació de junta entre mòduls i tub, de forma que es garanteixi una correcta posició geomètrica. 

Alçades 

Les alçades útils dels diferents tipus de mòduls hauran d’estar compreses entre els següents 

valors: 

Alçada útil (mm) 

Mòduls base 
Mòduls de 
recrescut 

Mòduls cònics Mòduls d’ajust Diàmetre 
nominal

DN Màx. Mín. Màx. Mín. Màx. Mín. Màx. Mín.

8 00 1 000 8 00 1 000 250 1 000 600 250 120 

1 000 1 100 9 00 1 000 250 1 000 700 250 150 

1 200 1 400 1 000 1 200 300 1 200 800 250 150 

1 500 2 000 1 200 1 200 300 1 500 800 300 200 

1 800 2 400 1 200 1 200 300 1 500 1 000 300 200 

El fabricant haurà d’especificar les dimensions dels diferents mòduls en el seu document de 

fabricació. 

Connexió. Tubs curts 

En els mòduls base on s’incorpori firmement  empotrat trams de tub per a la seva connexió amb 

els tubs de la xarxa, la longitud d’aquests tubs curts de connexió serà com a màxim igual al gruix 

de la paret de la base més la meitat del diàmetre nominal del tub amb un màxim de 500 mm 

mesurat des de la paret exterior del pou; en el cas dels tubs mascle es podrà incrementar la 

longitud de dit extrem mascle. 

Cubetes hidràuliques 

Si el mòduls base és subministrat amb les cubetes hidràuliques incorporades el pendent superior 

de les mateixes cap a l’acanaladura haurà de ser com a mínim del 5%, i d’acord a l’estipulat en els 

documents de fabricació. L’alçada de les cubetes des del fons de l’acanaladura serà: 

- Tipus A. El menor valor del diàmetre nominal del tub de sortida o 400 mm. 
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- Tipus B. La meitat del diàmetre nominal del tub de major diàmetre que incideixi en el pou. 

Relació de diàmetres entre mòduls base i tubs incidents 

S’estableix la següent relació de diàmetres màxims dels tubs incidents en funció del diàmetre 

nominal del mòdul base, de forma que es garanteixi un mínim de 250 mm d’amplada en les 

cunetes hidràuliques. 

Relació de diàmetres entre mòdul base i tubs incidents 

Diàmetre nominal 
del mòdul base 

Diàmetre nominal màxim 
dels tubs incidents DN 
màx.

800 300 

1 000 500 

1 200 600 

1 500 1 000 

1 800 1 200 

Aquests diàmetres màxims de tubs incidents hauran de reduir-se en el cas de que així ho exigeixi 

la disposició geomètrica adequada de la junta d’unió entre tub i pou. 

Per a diàmetres de tub incidents superiors a DN 1 200 haurà recorre’s a solucions de bases in situ

o bases inserides en tubs segons disseny del fabricant. 

Toleràncies dimensionals 

Toleràncies en dimensions internes 

La tolerància de la dimensió interna (DN) dels mòduls haurà de ser + (2 + 0,01 DN) mm amb un 

límit de +15 mm. 

Toleràncies en gruix de paret 

Cap gruix de paret serà inferior al 95% de les dimensions establertes en els documents de 

fabricació que a l’hora hauran de complir amb els gruixos mínims establerts a la taula 4. 

Cap mesura individual haurà d’ultrapassar aquesta tolerància. 
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Toleràncies en alçada útil. 

La tolerància en relació a l’alçada útil en les mesures individuals hauran de ser el major dels 

següents valors: 

+ 1,5% del valor establert en els documents de fabricació. 

+ 10 mm. 

Cap mitja individual realitzada segons l’apartat 6.1.3 haurà d’ultrapassar aquesta tolerància. 

Toleràncies en els perfils de junta 

Cada perfil de junta i les seves toleràncies haurà de subjectar-se a les dimensions establertes en 

els documents de fabricació. 

Rectitud de generatrius 

Les generatrius interiors dels mòduls no presentaran una desviació superior al major dels següents 

valors: 

1,0% de l’alçada útil; 

10 mm. 

Ortogonalitat dels extrems 

La desviació màxima admissible per a l’ortogonalitat dels extrems dels mòduls base o mòduls de 

recrescut no serà major de 10 mm per a mòduls fins a DN 1 000 inclòs, o el menor valor de 20 mm 

o 0,01 DN mm per a mòduls superiors a DN 1000. 

Manca de pla en els extrems 

La desviació màxima admissible de manca de pla en els extrems de mòduls de recrescut no serà 

major de 10 mm per a mòduls fins a DN 1 000 inclòs, o el menor valor de 20 mm o 0,01 DN mm 

per a mòduls superiors a DN 1 000. 

Connexions. Tubs curts 

Les toleràncies de desviació angular dels tubs curts de connexió seran de +3° horitzontalment. 

Les toleràncies de nivell seran de + 10 mm, no admetent-se un desnivell desfavorable entre el tub 

d’entrada i el de sortida. 

La distància mínima entre la cara exterior de dos tubs curts de connexió serà igual al menor valor 

corresponent al gruix de paret del mòdul base o 100 mm. 

Càrrega de trencament 

Mòduls circulars. Recrescuts i bases 
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Quan es provin aquestes elements, segons el mètode de l’apartat 6.2, hauran de suportar una 

càrrega equivalent a 30 kN/m2 o 60 kN/m2 segons la seva sèrie resistent sense que es produeixi el 

trencament. 

Els elements armats, hauran de suportar una càrrega equivalent al 67% de l’anterior, sense que es 

produeixin fissures de 0,3 mm d’ample en una longitud superior a 300 mm. 

A la taula següent es recullen les càrregues mínimes d’assaig que haurà de suportar cada element 

segons la seva sèrie resistent. 

Càrregues d’assaig 

Sèrie normal Sèrie reforçada 
Diàmetre 

nominal

DN

Càrrega de 
fissuració(1)

kN/m

Càrrega de 
trencament 
kN/m

Càrrega de 
fissuració(1)

kN/m

Càrrega de 
trencament 
kN/m

800 16 24 32 48 

1 000 20 30 40 60 

1 200 24 36 48 72 

1 500 30 15 60 90 

1 800 36 54 72 108 

(1) En mòduls de formigó en massa no es considerarà la càrrega de fissuració. 

El valor de la càrrega de trencament haurà de corregir-se d’acord a l’establert en la normativa 

quan s’assaja els mòduls en posició horitzontal. 

Lloses i mòduls cònics 

Les lloses de tancament o transició de diàmetre igual o inferior a DN 1 200 i els mòduls cònics que 

paret que inclinada tingui una alçada vertical inferior a DNmàx - DNmín. es sotmetran a una càrrega 

de 300 kN, segons el recollit a la normativa, sense que es produeixi el trencament. 

Pates instal·lats 

Els pates instal·lats pel fabricant en els diferents mòduls hauran de superar el següents requisits: 
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Resistir una càrrega vertical de 2 kN sense presentar una deformació superior a 10 mm sota 

càrrega, ni de 2 mm remanent. 

Resistir una càrrega de tracció horitzontal de 3,5 kN. 

Estanqueïtat 

Els següents requisits s’exigiran tant si els mòduls disposen de pates com si no. 

Estanqueïtat del mòdul base 

La pressió de prova mesurada respecte del nivell de la junta de connexió més baixa serà de 50 

kPa (0,5 atm o 5 m de columna d’aigua aproximadament). 

Els mòduls es provaran en aquestes condicions durant 15 min. admetent-se una pèrdua d’aigua de 

0,08 l/m2 amb lleugera exudació o degoteig localitzat, que haurà de ser reparat. En cas de que la 

base es fabriqui amb els orificis de connexió mitjançant moldeig, hauran d’adoptar-se els sistemes 

necessaris per a portar a terme aquesta prova mitjançant el tancament estanc de dits orificis. 

Estanqueïtat de mòduls ensamblats 

La prova de mòduls ensamblats es realitzarà durant 15 min. sotmesos a una pressió hidrostàtica 

de 50 kPa (0,5 atm o 5 m de columna d’aigua aproximadament). 

Si s’assaja amb els mòduls situats en vertical, la pressió de prova s’amidarà sobre la junta entre 

els mòduls. 

Si s’assaja amb els mòduls en horitzontal, la pressió de prova s’aplicarà en l’eix dels mòduls. 

Al realitzar aquesta prova el conjunt de mòduls no haurà de tenir pèrdua d’aigua; la humitat 

adherida a la paret no es considera pèrdua d’aigua. 

Estanqueïtat en la unió entre pou i tub 

La junta entre un mòdul i un tub. haurà de ser estanca al ser sotmesa a una deflexió angular i a 

una càrrega vertical en el tub, o a una combinació d’ambdues, La deflexió angular serà d’acord a 

la següent taula: 

Deflexió angular en junta mòdul/tub 

Dimensió nominal DN Deflexió angular mm/m 

800 10 

1 000 10 

1 200 8 
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1 500 7 

1 800 6 

La càrrega vertical Fs serà igual a 0,3 x DN kN quant s’assagi de forma independent, o de 0,1 x DN 

kN quan s’assagi en combinació amb la deflexió angular (essent DN el diàmetre nominal del mòdul 

en mm). 

NOTA - La càrrega vertical tindrà en compte el pes propi del tub ple d’aigua. 

No hauran de notar-se efectes i pèrdues en la junta pou/tub duran aquesta prova. 

2.2.7.2 Condicions de subministrament i enmagatzematge 

Subministrament. A cada peça o a l’albarà de lliurament han de figurar le dades següents: 

Identificació del fabricant 

 Dimensions nominals 

Pressió de treball o indicació: sanejament 

Identificació de la sèrie o data de fabricació 

Enmagatzematge: Protegides del sol i les gelades. Assentades horitzontalment sobre superfícies 

planes, de manera que no es trenquin ni s’escantonin 

2.2.7.3 Normativa de compliment obligatori 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” 

UNE 127-011-95 EXP “Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin presión”  

2.2.8.- Graons 

Elements d'acer recobert per un copolímer de polipropilè a alta pressió que, situats 

convenientment a l'interior dels pous de registre, permeten l'accés als col·lectors. 

2.2.8.1 Característiques generals 

Les dimensions dels graons són tres-cents seixanta-un per dos-cents setze mil·límetres (361 x 216 

mm), segons s'observa als Plànols. Vénen preparats en una longitud de setanta-nou mil·límetres 

(79 mm) per col·locar-los a la paret dels pous de registre, que hauran de tenir els forats 

corresponents. 

Es col·locarà un graó cada vint-i-cinc centímetres (25 cm) estant l'últim a un mínim de trenta-cinc 

centímetres (35 cm) del fons de la cubeta. 
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2.2.8.2 Qualitat, instal·lació i recepció 

Els graons s'ajustaran a la Norma ASTM C2146-82 Tipus 2 i Hostalen PPR-1042 i hauran de 

resistir càrregues puntuals de dos-cents seixanta quilograms (260 kg). 

Els graons es col·locaran únicament una vegada el formigó, si el pou es fa "in situ", s'hagi endurit, 

utilitzant una broca de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm) de diàmetre per perforar fins a vuitanta 

mil·límetres (80 mm), separant els forats dos-cents trenta mil·límetres (230 mm). 

El graó s'introduirà per percussió amb martell de fusta, repartint els cops successivament a dreta i 

esquerra, fins que només quedi vista la part quadrada del graó. 

No s'utilitzarà greix ni qualsevol altre producte per facilitar la penetració. 

Les unitats que no acompleixin les disposicions d'aquest apartat no s'admetran. 

2.2.8.3 Unitat i criteris d’amidament 

Unitat de quantitat necessària subministrada a obra. 

2.2.9.- Tapes i reixes 

2.2.9.1 Definicions 

Embornal: Obra destinada a rebre en superfície a les aigües d’escolament i permetre la seva 

evacuació fins a una xarxa subterrània. 

Pou de registre: Cambra o pou d’accés a una xarxa subterrània. 

Dispositiu de cobriment: Part superior d’un embornal col·locat a sobre d’aquest i constituït per un 

marc un reixa i/o una tapa. 

Dispositiu de tancament: Part superior d’un pou de registre format per un marc una tapa i/o una 

reixa. 

Marc: Element fix del dispositiu de cobriment o tancament sobre el que es disposa una reixa y/o 

una tapa  servint de base per les mateixes. 

Reixa: Element mòbil del dispositiu de cobriment que permet l’evacuació de les aigües 

d’escolament a través d’ella. 

Tapa: Element mòbil del dispositiu de tancament que cobreix l’obertura d’un pou. 

2.2.9.2 Lloc d’utilització i classificació 

Els diferents llocs on es poden situar els dispositius de cobriment i de tancament es divideixen en 

6 grups 

Grup 1 (Classe A15 mín.): Zones susceptibles d’ésser utilitzades per vianants i ciclistes únicament. 
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Grup 2 (Classe B125 mín.): Voreres zones vianants i superfícies similars àrees d’estacionament i 

aparcaments de varis pisos per cotxes. 

Grup 3 (Classe C250 mín.): Vorals i zones de cunetes dels carrers que mesurada a partir de la 

vorada s’estén un màxim de 0.50 m sobre la calçada i 0.2 m sobre la vorera. 

Grup 4 ( Classe D400 mín.): Calçada de carreteres vorals estabilitzats  i zones d’aparcament per 

tot tipus de vehicles. 

Grup 5 (Classe E 600 mín.): àrees per les que circulen vehicles de gran tonatge  

Grup 6 (Classe F 900 mín.): Zones sotmeses a càrregues particularment elevades com per 

exemple paviment d’aeroports. 

A la taula següent es mostra la força de control per a cada classe aplicable als dispositius de 

cobriment i als de tancament els cuals tinguin una cota de pas superior a 250 mm. Quan la cota de 

pas sigui inferior a 250 mm la força de control serà la mostrada a la taula multiplicada per CP/250 

(CP: cota de pas). Es defineix com a cota de pas el diàmetre del cercle més gran que pot ser 

inscrit en l’obertura lliure del marc. 

Clase Força de control  

A 15 15 

B125 125 

C250 250 

D400 400 

E600 600 

F900 900 

2.2.9.3 Materials 

Dispositius de tancament i cobriment: Aquest dispositius estaran fabricats en algun dels següents 

materials: 

 a) Fosa de grafit láminar 

 b) Fosa de grafit esferoidal 

 c) Acer moldejat 

 d) Acer laminat 
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 e) Algun dels materials a) i d) combinat amb formigó 

 f) Formigó armat a armadura d’acer 

L’ús de l’acer laminat només es admissible si està garantida una resistència suficient contra la 

corrosió Aquesta resitència pot assolir-se mitjançant un galvanitzat en calent en una superfície 

neta d’un gruix igual osuperior als indicats a la següent taula 

Gruix de l’acer 

mm

Gruix mínim del 

revestiment m

Masa mínima del 
revestiment g/m2

>2.75 a < 5 50 350 

>5 65 450 

Reixes: Les reixes estaran fabricades en algun dels següents materials: 

 a) Fosa de grafit láminar 

 b) Fosa de grafit esferoidal 

 c) Acer moldejat 

2.2.9.4 Fabricació qualitat i assaigs  

La fabricació, la qualitat i els assaigs dels materials nombrats a continuació hauran de ser 

conformes a les normes ISO o Euronormes següents: 

Fosa de grafit laminar  ISO 185: 1988 

Fosa de grafit esferoidal ISO 1083: 1987 

Acer laminat   ISO 630: 1980 

Acer moldejat   ISO 3755: 1976 

Galvanització en calent ISO 1459: 1973 

Acer d’armadures  Euronorma 80: 1985 

La resistència característica a la compressió del formigó per les classes B125 a F900 després de 

28 dies serà de com a mínim 45 Mpa (N/mm2) sobre una proveta cúbica de 150 mm d’aresta o 40 

Mpa (N/mm2) sobre una proveta cilíndrica  de 150 mm de diàmetre per 300 mm d’alçada. Per els 

dispositius de tancament de la classe A15 la resistència característica  a la compressió haurà de 

ser com a mínim de 25 MPA (N/mm2)
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Quan s’utilitzi armadura d’acer, el recobriment de formigó sobre l’acer serà com a mínim de 20 mm 

en tots els costats. El disseny i el conjunt de les característiques de l’armadura haurà de ser 

conforme a les Normes Europees corresponents. Això no es aplicable a les tapes dels dispositius 

de tancament que tinguin una placa als fons d’acer, d’acer moldejat, fosa de grafit laminar o fosa 

de grafit esferoidal 

2.2.9.5 Principis de construcció 

2.2.9.5.1 Generalitats 

Els dispositius de tancament i els de cobriment estaran lliures de defectes que poguessin 

perjudicar al seu bon estat per a ser utilitzats. 

Quan no es mostri cap especificació detallada en aquesta norma per a un requeriment en 

particular, el fabricant haurà de fer constar tal especificació en la seva documentació. 

Quan s’usi un metall en combinació amb formigó o amb qualsevol altre material, aquests dos 

materials han de tenir una adherència satisfactòria. 

2.2.9.5.2 Orificis de ventilació en les tapes dels dispositius de tancament 

Els dispositius de tancament poden ser dissenyats amb o sense orificis de ventilació. 

Per a les tapes dels dispositius de tancament amb orificis de ventilació, la superfície mínima de 

ventilació serà la reflectida a la taula següent. 

Superfície mínima de ventilació 

Cota de pas Superfície mínima de ventilació 

< 600 mm 
5% de la superfície d’un circuit amb 

un diàmetre igual a la cota de pas 

> 600 mm 140 cm2

Els orificis de ventilació en les tapes dels dispositius de tancament tindran les següents 

dimensions: 

a) ranures: longitud < 170 mm 

   ample  18 mm a 25 mm per a classes A 15 i B 125 

   ample  18 mm a 32 mm per a classes C 250 a F 900 

b) forats:  18 mm a 38 mm de diàmetre per a classes A 15 i B 125 

   30 mm a 38 mm de diàmetre per a classes C 250 a F 900 
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Pot exigir-se un colador per als dispositius de tancament que tenen orificis de ventilació. 

NOTA - El comprador  haurà de determina a la consulta o en la comanda al fabricat si els 

dispositius de tancament han de tenir orificis de ventilació o si es requereixen coladors. 

2.2.9.5.3 Cota de pas dels dispositius de tancament utilitzats com pas d’home 

La cota de pas dels dispositius de tancament utilitzats com pas d’home s’ajustarà a les normes de 

seguretat requerides depenent del lloc d’instal·lació. Generalment es considera que ha de tenir un 

diàmetre d’almenys 600 mm. 

2.2.9.5.4 Profunditat d’encastrament 

Els dispositius de cobriments i els de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900 tindran una 

profunditat d’encastrament A (vegeu capítol 3 N° 12) d’almenys 50 mm. 

Aquesta especificació no és d’aplicació si les tapes o reixes han estat assegurats en la seva 

posició contra el desplaçament pel trànsit per un dispositiu d’acerrojat, però aquests dispositius no 

estan inclosos en aquesta norma. 

2.2.9.5.5 Seients 

La fabricació dels dispositius de cobriment i els de tancament serà de tal forma que asseguri la 

compatibilitat amb els seus seients. Per a les classes D 400 a F 900 aquests seients seran 

fabricats de tal forma que assegurin estabilitat i absència de soroll quan estiguin en ús. Això pot 

aconseguir-se mecanitzant les superfícies de contacte, usant suports elàstics, disseny de 

recolzaments en tres punts, o per qualsevol altre mètode apropiat. 

2.2.9.5.6 Protecció de les arestes i superfícies de contacte dels dispositius de 

tancament de formigó armat 

Per als dispositius de tancament de classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i 

superfícies de contacte entre el marc i la tapa hauran d’estar protegides per un gruix de fossa o 

d’acer galvanitzat en calent. 

El gruix mínim de fossa de grafit laminar, fossa de grafit esferoïdal o d’acer, apareix en la taula 3: 
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Gruix de la protecció de les arestes i de les superfícies de contacte 

Classe 

Mínim gruix de la protecció de fossa o 
d’acer(1)

(mm) 

A 15 2 

B 125 3 

C 250 5 

D 400 6 

E 600 A determinar en funció de cada  

F 900 disseny 

(1) Sense el gruix addicional de la protecció contra la corrosió. 

2.2.9.5.7 Assegurament de la tapa/reixa en el marc 

La tapa/reixa haurà d’estar assegurar dins del marc per a complir amb les condicions requerides 

pertinents al trànsit del lloc d’instal·lació que està definit en el capítol 5. 

Aquest pot aconseguir-se per un dels següents procediments: 

a) amb un dispositiu de tancament; 

b) amb suficient massa superficial; 

c) amb una característica específica de disseny 

El disseny d’aquests procediments ha de permetre que les tapes o reixes puguin ser obertes per 

mitjà d’eines d’us normal. 

2.2.9.5.8 Dimensions dels intervals entre barrots de les reixes 

Les dimensions dels intervals entre barrots seran determinats en funció de la capacitat de desguàs 

de la reixa, i estaran uniformement repartits sobre l’obertura lliure. La superfície d’absorció no serà 

menor que el 30% de l’obertura lliure ha d’indicar-se en el catàleg del fabricant. 
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2.2.9.5.9 Col·locació correcta de les tapes i reixes 

Quan les tapes o reixes hagin d’estar en una posició predeterminada en relació al marc, això ha de 

ser assegurat per un disseny adequat. 

2.2.9.5.10 Estat de la superfície 

La superfície superior de les reixes, tapes i marcs de les classes D 400 a F 900 han de ser planes 

amb una tolerància de l’1%, de la cota de pas limitada a un màxim de 6 mm. Es permet una 

excepció per a la superfície de les reixes de classe D 400, que poden tenir una superfície còncava 

si s’instal·len en aparcaments o voreres estabilitzat com es descriu al capítol 5, grup 4. 

La(s) superfície(s) superior(es) metàl·lica(ques) dels dispositius de tancament de fossa o d'acer 

nou ha(n) de tenir un dibuix en relleu. 

- Alçada del dibuix en relleu: 

 Per a classe A 15, B 125 i C 250: 2 mm  6 mm. 

 Per a classe D 400, E 600 i F 900: 3 mm a 8 mm. 

- Superfície del dibuix en relleu: 

 La superfície del dibuix en relleu no serà menor que el 10% ni superior al 70% de la 

superfície total. 

2.2.9.5.11 Desbloqueig i aixecament de les tapes i reixes 

Han de preveure’s disposicions que permetin assegurar un efectiu desbloqueig de tapes i reixes i 

la seva obertura; aquestes disposicions no hi són incloses en aquesta norma. 

2.2.9.5.12 Dispositius de tancament enclavats 

En determinades circumstàncies, els dispositius de tancament hauran de ser enclavats. El tipus 

d’enclavament depèn de la pressió subjacent aplicada a la tapa i les prescripcions relatives a 

aquesta situació específica. Aquestes prescripcions poden incloure l’estanqueïtat als olors, al gas 

o a l’aigua. 

2.2.9.5.13 Recolzaments 

El recolzament serà dissenyat de tal forma que: 

a) la pressió del recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no excedirà de 7,5 N/mm2; i 

b) contribueixi de forma adequada a l’estabilitat en les condicions d’ús. 
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2.2.9.5.14 Alçada del marc 

L’alçada del marc dels dispositius de tancament de classes D 400, E 600 i F 900 ha de ser com a 

mínim 100 mm, excepte la classe D 400 on es permeti que la part metàl·lica pugui reduir-se a 75 

mm sempre que: 

a) el marc sigui subministrat embegut en una corona de formigó d’una resistència mínima igual a la 

classe B 45 de tal forma que es pugui aconseguir un enllaç entre l’estructural metàl·lica i el 

formigó; o 

b) el marc estigui equipat de medis d’ancoratge. 

2.2.9.5.15 Angle d’obertura de tapes/reixes articulares 

L’angle d’obertura de tapes o reixes articulades ha de ser com a mínim 100° amb respecte a 

l’horitzontal, a menys que s’especifiqui altre cosa. 

Quan les tapes o reixes tinguin un costat articulat perfilat radialment, serà perfilat de tal forma que 

la cala de 170 mm x 170 mm x 20 mm, detallada a la figura 11, no pugui penetrar en l’interstici 

compres entre el marc adjacent i el costat corbat de la tapa o reixa, en més de 13 mm dels seus 

170 m d’alçada, estant la cala de gruix vertical i la seva longitud paral·lela al costat perfilat. 

2.2.9.5.16 Tapes replenables (tapes replenes) 

En el cas de tapes reemplenables, el fabricant subministrarà totes les especificacions necessàries 

per al replè, excepte que el replè s’efectuï en les instal·lacions del fabricant. 

La teixitura de la superfície d’aquestes tapes replenes haurà de ser apropiada al lloc d’utilització. 

2.2.9.6 Unitats i criteris d’amidament 

Unitat de quantitat necessària subministrada a obra 

2.2.9.7 Normativa de compliment obligatori 

UNE 36-111-73- IR “Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 

moldeadas” 

UNE –EN-124 “Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 

peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad” 

2.2.9.8 Caixes de doble aïllament (BG12) 

2.2.9.8.1 Definició i característiques dels elements 

DEFINICIÓ:

Caixes de doble aïllament per a protecció de comptadors, de mecanismes per a centralitzacions o 

de quadres de comandament. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 

Ha d'estar constituïda per un cos i una tapa transparent. La tapa ha de ser de policarbonat incolor i 

resistent als raigs ultraviolats. 

Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat. 

L'envoltant ha de ser totalment aïllant. 

Ha de ser de construcció modular. 

Ha de tenir un sistema d'entrada i sortida de conductors. 

Ha de portar orificis per a la seva fixació així com per al tancament de la tapa. El tancament s'ha 

de fer per mitjà de visos i femelles inseribles i precintables, que han de ser quatre, com a mínim. 

Grau de protecció (UNE 20-324): 

 - Cos .................................................................................................................. >= IP-557

 - Tapa ................................................................................................................ >= IP-559

Classe de material aïllant (UNE 21-305).......................................................................................A

Resistència a la flama (UNE 53-315) ........................................................................Autoextingible

2.2.9.8.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

2.2.9.8.3 Unitat i criteris d'amidament 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

2.2.9.8.4 Normativa de compliment obligatori 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

2.3.- MATERIALS SENSE CONDICIONS O INADECUATS 

Quan els materials no s'adaptin a allò que per a cadascun d'ells es determina als apartats del Plec, 

el Contractista haurà de seguir les instruccions per escrit que sobre aquest fet dicti el Director 

Facultatiu i per a l'acompliment del que és preceptiu en aquest Plec. 

Com a norma general, el Contractista retirarà en el termini de cinc (5) dies d'efectuada la recepció, 

aquells materials, ferramentes o màquines que rebutgi la Direcció, substituint-les per altres de 

característiques adequades. 
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2.4.- MATERIALS NO ESPECIFICATS EN AQUEST PLEC 

Els materials les condicions dels quals no estiguin especificades en aquest Plec acompliran les 

prescripcions dels Plecs, Instruccions o Normes aprovades amb caràcter oficial, en els casos en 

que els esmentats documents siguin aplicables. Seran també d'aplicació les Normes i Instruccions 

que determini el Director Facultatiu de la Direcció de les Obres. La utilització d'aquests materials 

haurà d'estar autoritzada per la D.F, i en qualsevol cas aquests materials seran de provada 

qualitat, havent de presentar el Contractista, per aconseguir l'aprovació del Director d'Obra, tots els 

catàlegs, mostres, informes i certificats dels corresponents fabricants que s'estimin necessaris. Si 

la informació no es considera suficient, es podran exigir els assaigs oportuns dels materials a 

utilitzar, que seran rebutjats quan, a judici del Director d'Obra, no reuneixin les condicions 

necessàries per a la finalitat a que es destinen. 

2.5.- EXAMEN I PROVES DELS MATERIALS 

No es procedirà a l’ús dels materials sense que abans siguin examinats i acceptats pel Director 

d'Obra, prèvia realització en el seu cas de les proves i assaigs previstos en aquest Plec. 

En cas de no conformitat amb els resultats aconseguits, bé pel Contractista o pel Director d'Obra, 

es sotmetrà la qüestió al Laboratori Central d'Assaigs de Materials de la Construcció, essent 

obligatori per ambdues parts, l'acceptació dels resultats que obtingui i de les conclusions que 

formuli.

Les despeses de proves i assaigs necessaris per definir les qualitats dels materials d'aquest Plec 

de Condicions, seran abonades pel Contractista. 

3.- EXECUCIÓ I CONTROL DE LES OBRES 

3.1.- ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 

3.1.1.- Granulats 

3.1.1.1 Granulats-ciment 

3.1.1.1.1 Definició característiques dels elements 

DEFINICIO:

Mescla homogènia de granulats, ciment, aigua i eventualment addicions, fabricada en planta 

dosificadora a l'obra. 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

El ciment ha de ser del tipus CEM I, CEM II, CEM III, CEM IV o CEM V (segons RC-97) o ciments 

amb propietats especials. 

El ciment no ha de ser de classe superior a 35. 
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La mescla no ha de tenir segregacions. 

La dosificació ha de ser l'especificada al projecte o la fixada per la D.F. amb les limitacions de 

contingut de ciment i corba granulomètrica dels granulats que s'especifiqui a continuació: 

Contingut de ciment, en pes (C): 

 - Per a base de trànsit pesat o mig .......................................................3% >= C >= 4,5% 

 - Altres utilitzacions...................................................................................3% >= C >= 4% 

La corba granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

----------------------------------------------- 

|            | Tamisatge ponderal acumulat %  | 

|Tamis UNE   |--------------------------------| 

|            |    GC1      |      GC2         | 

|------------|-------------|------------------| 

|     40     |     -       |       100        | 

|------------|-------------|------------------| 

|     25     |    100      |     75 - 100     | 

|------------|-------------|------------------| 

|     20     |  70 - 100   |     65 - 90      | 

|------------|-------------|------------------| 

|     10     |  50 - 80    |     40 - 70      | 

|------------|-------------|------------------| 

|     5      |  35 - 60    |     30 - 55      | 

|------------|-------------|------------------| 

|     2      |  25 - 45    |     22 - 42      | 

|------------|-------------|------------------| 

|   0,40     |  10 - 24    |     10 - 22      | 

|------------|-------------|------------------| 

|   0,080    |   1 - 8     |      1 - 8       | 

----------------------------------------------- 

Resistència a la compressió al cap de 7 dies (NLT 108; NLT 310): 

 - Bases de tràfic pesat o mig ....................................................................... >= 35 kg/cm2 

 - Bases d'altres utilitzacions ........................................................................ >= 30 kg/cm2 

CARACTERISTIQUES QUE HAN DE COMPLIR ELS GRANULATS, PER LA FABRICACIO DE LA 

MESCLA:



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca est de la part Alta de Salinas 

 (T.M. Sant Boi de Llobregat) 

Plec de Condicions Tècniques

136

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 

No ha de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 

Coeficient de desgast (Assaig "Los Angeles" NLT-149): 

 - Bases de trànsit pesat o mig .................................................................................... < 30 

 - Altres utilitzacions..................................................................................................... < 35

Plasticitat: 

 - Bases de trànsit pesat o mig ..................................................................................Nul.la 

- Altres utilitzacions (per a la fracció que passa pel tamís 0,40 de la UNE 7-050): 

 - Límit líquid ................................................................................................................ < 25 

 - Index de plasticitat...................................................................................................... < 6

Equivalent de sorra................................................................................................................... > 30 

Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082) ....................................................................<= 0,05% 

Terrossos d'argila, en pes (UNE 7-133)................................................................................<= 2% 

Contingut de sulfats, en pes (NLT 120/72).........................................................................<= 0,5% 

Toleràncies respecte a la fórmula de treball: 

 - Tamisatge amb tamisos superiors al 2 (UNE 7-050) .............................................. ± 6% 

 - Tamisatge amb tamisos entre el 2 i el 0,4 (UNE 7-050) ......................................... ± 3% 

 - Tamisatge amb tamís 0,08 (UNE 7-050) ............................................................. ± 1,5% 

 - Contingut de ciment, en pes................................................................................. ± 0,3% 

 - Contingut d'aigua.................................................................................................. ± 0,3%

Les quantitats han d'anar expressades en relació al pes del granulat sec. 

3.1.1.1.2 Condicions d’execució i d'utilitzacio 

Per a l'elaboració de la mescla la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

La mescla s'ha d'elaborar a una planta capaç de dosificar de manera independent els granulats, el 

ciment, l'aigua i els additius. 

La amasadora ha d'estar neta abans de començar la fabricació de la mescla, i si és de tipus 

discontinu, s'ha de buidar completament després de cada preparació. 

L'ordre d'introducció dels materials a l'amasadora ha de ser: primer granulats i ciment. Quan la 

barreja sigui homogènia, l'aigua i eventualment els additius. 
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El transport al lloc d'utilització s'ha de fer sense produir disgregacions ni pèrdues d'humitat. 

3.1.1.1.3 Unitat i criteris d’amidament 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

3.1.1.1.4 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 del 5.9), O.M. 

del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 

3.1.1.2 Granulats-ciment 

3.1.1.2.1 Definició i caracteristiques dels elements 

DEFINICIO:

Mescla de granulats i ciments sense aigua per a fer formigó incorporant l'aigua en el moment de 

projectar-lo, per via seca. 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 10% del pes del ciment utilitzat. 

Les característiques de la mescla han de permetre que, un cop projectat el formigó, s'aconsegueixi 

la resistència prevista. 

La mida dels granulats s'ha d'ajustar al fus granulomètric aprovat per la D.F., d'acord amb els 

assaigs previs de resistència. 

La grandària màxima del granulat ha de ser la indicada a la D.F. 

Humitat del granulat ..............................................................................................................>= 2% 

  <= 6% 

Temperatura el granulat .......................................................................................................>= 5°C 

Coeficient de desgast (Assaig "Los Angeles") (UNE 83-116).................................................. < 30 

Temperatura del ciment......................................................................................................<= 50°C 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIO I D'UTILITZACIO 

La mescla s'ha de fer just abans de l'utilització per tal d'evitar emmagatzematges. 

L'additiu s'ha d'afegir a la mescla en sec. 

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla. 
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Temps màxim per a la seva utilització .................................................................................... 1,5 h 

3.1.1.2.2 Unitat i criteris d’amidament 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

3.1.1.2.3 Normativa de compliment obligatori 

* UNE 83-607-94 "Hormigones y morteros proyectados. Recomendaciones de utilización." 

3.1.2.- Formigons sense additius 

3.1.2.1 Formigons sense additius, amb ciments portland amb addicions  

3.1.2.1.1 Definició i caracteristiques dels elements 

DEFINICIO:

Mescla de ciment, granulats, sorra i aigua. 

S'han considerat les formes d'elaboració següents: 

- Elaboració a l'obra amb formigonera 

- Elaboració a l'obra amb planta 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 

d'acord amb les prescripcions de la EHE si l'us del formigó és en massa o armat o amb armadures 

pretensades. 

La descripció del formigó pot indicar: 

- HA-n°: Resistència característica estimada a compressió en kN/mm2 a 28 dies. 

- HP-n°: Resistència a flexotracció al cap de 28 dies (UNE 83-301 i UNE 83-305). 

- RTB-n°: Resistència a la tracció indirecta al cap de 28 dies (Assaig Brasiler UNE 83-

306).

Resistència a compressió 

al cap de 7 dies (UNE 83-304) ....................................................... >= 0,65 x resistència a 28 dies 

Resistència a la flexotracció al cap 

de 7 dies (UNE 83-301 i 83-305)......................................... >= 0,8 x resistència al cap de 28 dies 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

 - Consistència seca .............................................................................................. 0 - 2 cm 
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 - Consistència plàstica.......................................................................................... 3 - 5 cm 

 - Consistència tova ............................................................................................... 6 - 9 cm 

 - Consistència fluida ......................................................................................... 10 - 15 cm 

Contingut de ciment: 

 - Per obres de formigó en massa ................................................................ >= 200 kg/m3 

 - Per a obres de formigó lleugerament armat.............................................. >= 250 kg/m3 

 - Per obres de formigó armat o pretensat ................................................... >= 275 kg/m3 

 - A totes les obres ................................................................................<= 400 kg/m3 

Relació aigua/ciment: 

 - Formigon HA i HM 0,65 

 - Fromigo HP 0,60 - 0,45                                                                                                                                     

La relació aigua/ciment i el contingut mínim de ciment, s'ha de ajustar les indicacions de la taula 

37.3.2.a  de la EHE en funció de l'ambient on es colocarà el formigó. Tant mateix les resistencies 

minimes compatibles amb els requisit de durabilitat es troben a la taula 37.3.2.b de la EHE 

Toleràncies:

- Assentament en el con d'Abrams: 

 - Consistència seca Nul.la 

 - Consistència plàstica o tova ± 10 mm 

 - Consistència fluida ± 20 mm 

- Formigó HP-* o RTB-*: 

 - Contingut de ciment, en pes ± 1% 

 - Contingut de granulats, en pes ± 1% 

 - Contingut d'aigua ± 1% 

Si el formigó es fabrica en una central que disposi de laboratori propi o extern, degudament 

homologat, no caldrà sotmetre els seus materials corresponents a control de recepció a l'obra. 

3.1.2.1.2 Condicions d’execució i d'utilitzacio 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'utilitzarà formigó de consistència fluida en elements que tinguin una funció resistent. 

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
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No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 

S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 

Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en: 

 - Formigons HP  1 h 

 - Formigons HM i HA 1,5 h 

FORMIGO ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA: 

La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la 

sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 

FORMIGO ELABORAT A L'OBRA, EN PLANTA: 

La dosificació dels diferents materials s'ha de fer per pes, mitjançant dispositius automàtics, les 

bàscules han de tenir una precisió del 0,5% de la capacitat total de l'escala de la bàscula. 

Cada càrrega de formigó ha de portar un full de subministrament amb les dades següents: 

- Nom de la central que fabrica el formigó 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Data d'entrega 

- Nom de l'utilitzador 

- Especificacions del formigó 

- Resistència característica 

- Contingut màxim i mínim de ciment per m3 de formigó 

- Tipus, classe, categoria i marca del ciment 

- Consistència i relació màxima aigua/ciment 

- Mida màxima del granulat 

- Designació específica del lloc de subministrament 

- Quantitat de formigó de la càrrega 

- Hora de càrrega del camió 

- Identificació del camió 

Hora límit per a utilitzar el formigó 
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3.1.2.1.3 Unitat i criteris d’amidament 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

3.1.2.1.4 Normativa de compliment obligatori 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural." 

* 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 del 5.9), O.M. 

del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 

3.1.2.2 Formigons lleugers 

3.1.2.2.1 Definició i caracteristiques dels elements 

DEFINICIO:

Mescla de ciment, granulats, d'argila expandida i aigua. 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 

d'acord amb les recomanacions del fabricant d'argila expandida. 

La descripció del formigó indica la resistència característica estimada a compressió a 28 dies i la 

densitat del formigó. 

Resistència a compressió 

al cap de 7 dies (UNE 83-304) ....................................................... >= 0,65 x resistència a 28 dies 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

 - Consistència seca .............................................................................................. 0 - 2 cm 

 - Consistència plàstica.......................................................................................... 3 - 5 cm 

 - Consistència tova ............................................................................................... 6 - 9 cm 

 - Consistència fluida ......................................................................................... 10 - 15 cm 

La relació aigua/ciment i el contingut mínim de ciment, s'ha de ajustar les indicacions del fabricant 

d'argila expandida. 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIO I D'UTILITZACIO 

No s'utilitzarà formigó de consistència fluida en elements que tinguin una funció resistent. 

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
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La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la 

sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 

S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 

3.1.2.2.2 Unitat i criteris d’amidament 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

3.1.2.2.3 Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

3.1.3.- Morters i pastes  

3.1.3.1 Morters sense additius 

3.1.3.1.1 Definició i caracteristiques dels elements 

DEFINICIO:

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

Ciment utilitzat: 

 - Morter de ciment blanc.......................................................................................I-O/35 B 

 - Altres ..................................................................................................................... I-O/35

Resistència orientativa en funció de les dosificacions: 

 - 1:8 / 1:2:10................................................................................................. >= 20 kg/cm2 

 - 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7 .................................................................................. >= 40 kg/cm2 

 - 1:4 / 1:0,5:4................................................................................................ >= 80 kg/cm2 

 - 1:3 / 1:0,25:3 ........................................................................................... >= 160 kg/cm2 

En els morters per a fàbriques, la consistència ha de ser 17 ± 2 cm, mesurant l'assentament amb 

el con d'Abrams. La plasticitat ha de ser poc grassa (NBE FL/90). 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIO I D'UTILITZACIO 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
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La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 

No s'han de mesclar morters de composició diferent. 

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 

3.1.3.1.2 Unitat i criteris d’amidament 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

3.1.3.1.3 Normativa de compliment obligatori 

NBE-FL/90 "Norma Básica de la Edificación. Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo." 

3.1.3.2 Morters amb additius  

3.1.3.2.1 Definició i caracteristiques dels elements 

DEFINICIO:

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius. 

S'han considerat els següents additius: 

- Airejant 

- Hidròfug 

- Anticongelant 

- Colorant 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

Ciment utilitzat: 

 - Morter de ciment blanc.......................................................................................I-O/35 B 

 - Altres ..................................................................................................................... I-O/35

Resistència orientativa en funció de les dosificacions: 

 - 1:8 / 1:2:10................................................................................................. >= 20 kg/cm2 

 - 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7 .................................................................................. >= 40 kg/cm2 

 - 1:4 / 1:0,5:4................................................................................................ >= 80 kg/cm2 

 - 1:3 / 1:0,25:3 ........................................................................................... >= 160 kg/cm2 

En els morters per a fàbriques, la consistència ha de ser 17 ± 2 cm, mesurant l'assentament amb 

el con d'Abrams. La plasticitat ha de ser poc grassa (NBE FL/90). 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca est de la part Alta de Salinas 

 (T.M. Sant Boi de Llobregat) 

Plec de Condicions Tècniques

144

2.- CONDICIONS D'EXECUCIO I D'UTILITZACIO 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 

L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment 

d'incorporació a la barreja i temps de pastat i utilització. 

No s'han de mesclar morters de composició diferent. 

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 

3.1.3.2.2 Unitat i criteris d’amidament 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

3.1.3.2.3 Normativa de compliment obligatori 

NBE-FL/90 "Norma Básica de la Edificación. Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo." 

3.1.4.- Acer treballat i muntat a l’obra  

3.1.4.1 Planxes i perfils d’acer  

3.1.4.1.1 Definició de les característiques dels elements 

Peces composades per perfils d’acer laminat o conformat, treballats a l’obra o muntats a l’obra, 

protegits, amb una capa d’emprimació antioxidant. 

La disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d’acer i perfils, han 

de correspondre amb les indicacions de la D.F. 

Cada element ha de dur les marques d’identificació suficients per tal de definir la seva posició a 

l’obra.

L’element ha d’estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant. 

La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150 

mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d’escòria o porus. 

Les unions entre dues jàsseres s’han de fer per soldadura contínua de penetració completa i s’han 

de situar entre ¼ i 1/8 de la llum amb una inclinació de 60º. 

No es permet reomplir amb soldadura els forats que han estat practicats a l’estructura per a 

disposar cargols provisionals de muntatge. 

Característiques dels electrodes: 

-Resistència a tracció del metall aportat: 

Acer A/42B ………………………………………………………………>=42 kp/mm2
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Acer A/52B……………………………………………………………… >=52 kp/mm2

-Allargament fins al trencament……………………………………………….>=22% 

-Resiliència………………………………………………………………>=42 kp/mm2

Toleràncies d’execució: 

Les toleràncies dimensionals i en pes per a la recepció de perfils i planxes són les establertes a la 

NBE-MV 102-1975, article 4.5 per a perfils laminats, i a la NBE-MV 109-1975, article 8, per als 

perfils conformats. 

-Llargària del element: 

-D’1 m, com a màxim ……………………………………………………… 2mm 

-De 3 a 6 m ……………………………………………………….………….. 3mm

-De 6 a 10 m …………………………………………………………………. 4mm

-De 10 a 15 m ……………………………………………………………… 5mm 

-Fletxa (L=llum) ……………………………………………………………<= L/1500 

………………………………………………………………………………….<=10mm 

-Aplomat (D=cantell)………………………………………………………….<=D/250 

-Tolerància total (suma de les toleràncies dels 

elements que formen el conjunt estructural)  …………………………….<=15mm 

-Llargària de les soldadures: 

-De 15 mm, com a màxim  …………………………………………………. 0,5mm

-De 16 a 50 mm ……………………………………………………………… 1,0mm

-De 51 a 150 mm …………………………………………………………… 2,0mm

-De més de 150 mm  ……………………………………………………….. 3,0mm

3.1.4.1.2 Condicions d’execució i d’utilització 

El constructor ha d’elaborar un programa de muntatge que ha de ser aprovat per la D.F. abans 

d’iniciar els treballs en obra. 

La D.F. ha d’haver aprovat els plànols de taller abans d’iniciar l’execució de l’obra. Qualsevol 

modificació durant els treballs ha d’aprovar-la la D.F. i reflexar-se posteriorment en els plànols de 

taller.
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Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 

que després d’arreglar-los afectarà al seu treball estructura, la peça ha de ser substituida. 

La secció de l’element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. 

No s’han de començar les unions de muntatge fins que no s’hagi comprovat que la posició dels 

elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. 

La preparació de les unions que s’hagin de realitzar a obra es farà a taller. 

La soldadura a l’obra ha de ser elèctrica, manual, per arc descobert, amb elèctrode de fusible de 

qualitat estructural bàsica. 

Les soldadures s’han de fer protegides de la pluja i a una temperatura >0º. Per a temperatures <0º 

es necessita l’autorització de la D.F. 

Abans de soldar s’han de netejar les superfícies per unir, de greix, òxids i pintura, i s’ha de tenir 

cura que quedin ben seques. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Els operatius han de fer el tipus de soldadura pel qual estiguin qualificats segons la UNE 14-010  o 

la UNE EN 287(1). 

Les condicions d’execució, disposició i ordre a realitzar les soldadures han de ser les establertes 

als articles 3.2.4., 3.2.9., 3.3. i 3.4. de la NBE-MV 104-1966. 

Els elements provisionals de fixació que per a l’armari i el muntatge es soldin a les barreres de 

l’estructura, s’han de desprendre amb soplet sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre’ls 

a cops. 

Quan es faci necessari tesar alguns elements de l’estructura abans de posar-la en servei, 

s’indicarà en els Plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars la forma en què s’ha fet i els 

medis de comprovació i mesura. 

Un cop acabada la posada a l’obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de 

pintura antioxidant, segons les especificacions de la D.F., que ha de cumplir les condicions fixades 

a la seva partida d’obra. 

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en 

contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, si està prescrita, després de la inspecció i 

l’acceptació de la D.F. i abans del muntatge. 

3.1.4.1.3 Unitat i criteri d’amidament 

kg de pes calculat segons les especificacions de la D.F., d’acord amb els criteris següents: 

-El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric, cal l’acceptació expressa de la D.F. 
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Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

3.1.4.1.4 Normativa de compliment obligatori 

NBE-MV 102-1975 “Norma Básica de la Edificación. Acero laminado para estructuras de 

edificación”. 

NBE-MV 104-1966 “Norma Básica de la Edificación. Ejecución de las estructuras de acero 

laminado en edificación”. 

NBE-MV 109-1979 “Norma Básica de la Edificación. Perfiles conformados de acero para 

estructuras de edificación”. 

3.1.5.- Acer ferrallat o treballat 

3.1.5.1 Acer en barres 

3.1.5.1.1 Definició de les característiques dels elements 

Es defineixen com armadures a utilitzar en formigó armat al conjunt de barres d’acer que 

es col·loquen a l’interior de la massa del mateix per a contribuir a la resistència dels 

esforços i sol·licitacions als que es veu sotmès. 

Les barres a utilitzar seran corrugades i compliran l’especificat en el PG-3 i en la EHE. 

L’acer serà del tipus B 500 S i de les següents característiques: 

- Mòdul elàstic: E = 2 x 105 N/mm2

- Límit elàstic > 500 N/mm2

En barres corrugades , diàmetre minim dels mandrils de doblat: 

 Ganchos, patillas y gancho en U Barras dobladas y otras barras curv. 

 Diametre de la barra Diametre de la barra 

 d<20 d>20 d<20 d>20 

B 400 S 4d 7d 10d 12d 

B 500 S 4d 7d 12d 14d 

D= Diametre nominal de barra 
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En qualsevol cas el diàmetre de doblegament ha de ser >=3cm 

En cap cas han d’aparèixer principis de fissuració 

Les longituts d’ancoratge i solapo seguiren els criteris dels articles 66.5 i 66.6 de la EHE 

3.1.5.1.2 Condicions d’execució i d’utilització 

El doblegament s’ha de fer en fred i a velocitat moderada. 

No s’han d’adreçar els colzes exepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 

3.1.5.1.3 Unitat i criteri d’amidament 

kg de pes de barres col·locades a l’obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 

expressament acceptat per la D.F. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques 

d’aquests treballs, com ara retalls, lligaments, cavalcaments, i també separadors. 

3.1.5.1.4 Normativa de compliment obligatori 

EHE “Instrucción de Hormigon Estructural” 

3.1.5.2 Acer en malles electrosoldades  

3.1.5.2.1 Definició de les característiques dels elements 

Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformada, per a elements de formigó armat o 

altres usos, elaborats a l’obra. 

El diàmetre interior del doblegament (Di) de les barres ha de complir: 

.Di>=8D 

Les caracteristiques mecaniques a cumplir son les de la taula 31.3 de la EHE  

en cap cas n han d’aparèixer principis de fissuració. 

3.1.5.2.2 Condicions d’execució i d’utilització 

El doblegament s’ha de fer en fred i a velocitat moderada. 

No s’han d’adreçar els colzes excepte si elspot verificar que es realitza sense danys. 

3.1.5.2.3 Unitat i criteri d’amidament 

Kg d’acer necessaris elaborats a l’obra, calculats amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 

espressament acceptat per la D.F. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques 

d’aquests treballs, com ara retalls, lligaments i cavalcaments. 
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3.1.5.2.4 Normativa de compliment obligatori 

EHE “Instrucción de Hormigon Estructural” 

3.2.- ENDERROCS, DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES  

3.2.1.- Enderrocs i demolicions  

3.2.1.1 Enderrocs de fonaments i contencions  

3.2.1.1.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIO:

Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb 

càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor. 

S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 

- Maçoneria amb mitjans manuals 

- Maçoneria amb martell picador 

- Maçoneria amb martell trencador sobre retroexcavadora 

- Formigó en massa amb martell picador 

- Formigó en massa amb martell trencador sobre retroexcavadora 

- Formigó armat a mà i amb martell picador 

- Formigó armat a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora 

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 de la runa sobre el camió 

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. 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
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3.2.1.1.2 Condicions del procés d’execució 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.F. 

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 (claveguerons, 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. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

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.F. 

S'han de regar les parts per enderrocar i carregar a fi d'evitar la formació de pols. 

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 per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 

FONAMENTS: 

El fonament per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 

càrregues. 

S'ha de seguir l'ordre d'enderrocament previst. S'ha de fer per parts, de dalt a baix, sense 

soscavar. 

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 CONTENCIO: 

El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres. 

S'ha de seguir l'ordre d'enderrocament previst. S'ha de fer per parts, de dalt a baix i per tongades 

horitzontals. 

Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col.locar bastides amb una 

barana i un sòcol. 
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Durant els treballs  es permet que l'operari treballi sobre el mur, si la seva amplària és > 34 cm i la 

seva alçària és <= 2 m. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 

l'esfrondament. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 

sobre el mur per acumulació de material. 

3.2.1.1.3 Unitat i criteris d’amidament 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.F. 

3.2.1.1.4 Normativa de compliment obligatori 

NTE-ADD/1975 "Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 

Demoliciones." 

3.2.1.2 Demolicions d'elements de vialitat 

3.2.1.2.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIO:

Demolició d'elements de vialitat, amb mitjans mecànics. 

S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col.locada sobre terra o formigó 

- Rigola de formigó o de panots col.locats sobre formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans addients 

- Trossejament i apilada de la runa 

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. 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
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3.2.1.2.2 Condicions del procés d’execució 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.F. 

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 D.F. 

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 paviment no ha de tenir conductes d'instal.lació en servei a la part per arrencar, s'han de 

desmuntar els aparells d'instal.lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui 

destorbar la feina. 

3.2.1.2.3 Unitat i criteris d’amidament 

VORADA O RIGOLA: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.F. 

PAVIMENT:

m2 de superfície de vorera o m3 de mescla bituminosa, amidats segons les especificacions de la 

D.F.

3.2.1.2.4 Normativa de compliment obligatori 

* NTE-ADD/1975 "Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. 

Desmontes. Demoliciones." 

3.2.1.3 Demolicions d'elements de sanejament i drenatge 

3.2.1.3.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIO:

Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans 

manuals o mecànics. 
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S'han considerat els elements següents: 

- Claveguera de formigó de 60x90 cm o 80 cm de diàmetre, com a màxim amb o sense 

solera de formigó 

- Clavegueró de formigó vibropremsat de 120x180 cm o 200 cm de diàmetre, com a 

màxim amb o sense solera de formigó 

- Pou de parets de maó de 200x200 cm o 100 cm de diàmetre, com a màxim 

- Embornal de 70x30x85 cm de parets de maó 

- Interceptor de parets de maó de 85x85 cm, com a màxim sobre solera de formigó 

- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 

- Cuneta de formigó de 250 cm d'amplària, com a màxim amb parets de formigó 

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 de la runa sobre el camió 

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. 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

3.2.1.3.2 Condicions del procés d’execució 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.F. 

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. 

Ha d'estar fora de 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. 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
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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.F. 

No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 cm. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients. 

La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

3.2.1.3.3 Unitat i criteris d’amidament 

CLAVEGUERO, CANONADA, INTERCEPTOR I CUNETA: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.F. 

POU:

m de fondària amidada segons les especificacions de la D.F. 

EMBORNAL:

Unitat amidada segons les especificacions de la D.F. 

3.2.1.3.4 Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

3.2.2.- Moviments de terres  

3.2.2.1 Excavacions per a rebaix del terreny  

3.2.2.1.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIO:

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans mecànics 

- Esplanació en terreny de trànsit o roca 

- Esplanació en terreny amb mitjans mecànics i càrrega de terres 

- Excavació per a caixa de paviment amb mitjans mecànics i càrrega de terres 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 

pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 

20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 

> 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb martell picador (no amb màquina), que té un rebot 

a l'assaig SPT. 

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 

Retirada del terreny de qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que 

puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 

Els forats existents o els deixats per l'extracció d'arrels o d'altres elements s'han d'omplir amb 

terres de composició homogènia del mateix terreny. 

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la D.F. determini. 

ESPLANACIO:

L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi cap tipus de 

problema de maniobra de màquines o camions. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 

Toleràncies d'execució: 

 - Replanteig ....................................................................................................... ± 100 mm 

 - Nivells ................................................................................................................ ± 50 mm

 - Planor ............................................................................................................ ± 40 mm/m 
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CAIXA DE PAVIMENT: 

L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 

profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i 

amb la mateixa compacitat. 

Toleràncies d'execució: 

 - Replanteig ......................................................................................................... ± 50 mm 

 - Planor ............................................................................................................ ± 20 mm/m 

 - Amplària ............................................................................................................ ± 50 mm 

 - Nivells ................................................................................................................ + 10 mm

  ............................................................................................................................. - 50 mm 

3.2.2.1.2 Condicions del procés d’execució 

CONDICIONS GENERALS: 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la D.F. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

ESPLANACIO:

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. Cal que es deixin els talussos que fixi 

la D.F. 

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 

CAIXA DE PAVIMENT: 

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 

l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 

3.2.2.1.3 Unitat i criteris d’amidament 

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.F. 
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EXCAVACIO:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.F. 

3.2.2.1.4 Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

3.2.2.2 Excavacions de rases i pous  

3.2.2.2.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIO:

Excavació de rases i pous de fonaments o de rases per a pas d'instal.lacions, en qualsevol tipus 

de terreny, de qualsevulla dimensions i amb qualssevol mitjans (excepte voladura) inclòs càrrega 

sobre camió, contenidor o deixant les terres a la vora. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 

pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 

20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 

> 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb martell picador (no amb màquina), que té un rebot 

a l'assaig SPT. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla i anivellat. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i de 

compacitat igual. 

Toleràncies d'execució: 



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca est de la part Alta de Salinas 

 (T.M. Sant Boi de Llobregat) 

Plec de Condicions Tècniques

158

 - Dimensions.............................................................................................................. ± 5%

  ............................................................................................................................ ± 50 mm 

 - Replanteig parcial dels eixos............................................................................. ± 20 mm 

 - Replanteig total dels eixos ................................................................................ ± 50 mm 

 - Nivells ................................................................................................................ ± 50 mm

 - Planor ............................................................................................................ ± 20 mm/m 

 - Aplomat o talús de les cares laterals ........................................................................± 2° 

3.2.2.2.2 Condicions del procés d’execució 

No s'ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 

En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir. 

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de despreniment. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la D.F. L'estrebada ha de complir 

les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 

l'acumulació d'aigua dins l'excavació. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la D.F. 

3.2.2.2.3 Unitat i criteris d’amidament 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.F. 

3.2.2.2.4 Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca est de la part Alta de Salinas 

 (T.M. Sant Boi de Llobregat) 

Plec de Condicions Tècniques

159

3.2.2.3 Repas de sols i talussos, i piconatge de terres  

3.2.2.3.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIO:

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element, realitzades 

amb mitjans mecànics. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Acabat i allisada de talussos 

- Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM 

- Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució del repàs 

- Compactació de les terres, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la D.F. 

SOL DE RASA: 

El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de 

quedar reblerts. 

L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte. 

Toleràncies d'execució: 

 - Planor ......................................................................................................... ± 15 mm/3 m 

 - Nivells ................................................................................................................ ± 50 mm

ESPLANADA: 

El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 

No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 

Toleràncies d'execució: 
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 - Planor ......................................................................................................... ± 15 mm/3 m 

 - Nivells ................................................................................................................ ± 30 mm

TALUSSOS: 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.F. 

La superfície del talús no ha de tenir material engrunat. 

Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits. 

Toleràncies d'execució: 

 - Variació en l'angle del talús.......................................................................................± 2° 

3.2.2.3.2 Condicions del procés d’execució 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors al perímetre de la zona d'actuació, als quals s'hi 

han de referir totes les lectures topogràfiques. 

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.F. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-

hi vibració. 

SOL DE RASA: 

El repàs s'ha de fer poc abans d'emplenar la rasa. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual. 

ESPLANADA: 

El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu. 

Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi secat. 

En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la D.F. pot 

ordenar la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm. 
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En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de substituir 

per un sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions que indiqui la D.F. 

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 

S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual. 

TALUSSOS: 

L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran de 3 

m.

3.2.2.3.3 Unitat i criteris d’amidament 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.F. 

3.2.2.3.4 Normativa de compliment obligatori 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 

Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA O.M. del 31.7.86 (BOE del 5.9), O.M. 

del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 

3.2.2.4 Terraplenada i piconatge de terres  

3.2.2.4.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIO:

Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres, utilitzant material tolerable, adequat o 

seleccionat, per a conseguir una plataforma amb terres superposades i compactades. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM 

- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 

- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 

- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució del terraplè 
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- Compactació de les terres 

CONDICIONS GENERALS: 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.F. 

TERRAPLE:

Toleràncies d'execució: 

 - Gruix de cada tongada ...................................................................................... ± 50 mm 

- Nivells: 

 - Zones de vials ................................................................................................... ± 30 mm 

 - Resta de zones ................................................................................................. ± 50 mm 

 - Variació en l'angle del talús.......................................................................................± 2° 

CAIXA DE PAVIMENT: 

Toleràncies d'execució: 

 - Replanteig ....................................................................................................... ± 100 mm 

 - Planor ............................................................................................................ ± 20 mm/m 

3.2.2.4.2 Condicions del procés d’execució 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 

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 de retirar els materials inestables, turba o argila tova, de la base per al rebliment. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral.leles a la rasant final. 

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de 

l'esplanada. 
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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. 

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 l'humitat resultant sigui l'addient. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 

En el fonament o en el nucli d'un terraplè, l'aportació de terres per a correcció de nivells s'ha de 

tractar com a coronació del terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny 

circumdant. 

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.F. 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

3.2.2.4.3 Unitat i criteris d’amidament 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.F. 

3.2.2.4.4 Normativa de compliment obligatori 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 

Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA O.M. del 31.7.86 (BOE del 5.9), O.M. 

del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 

3.2.2.5 Rebliment i piconatge de rases  i pous 

3.2.2.5.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIO:

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 

- Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge 



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca est de la part Alta de Salinas 

 (T.M. Sant Boi de Llobregat) 

Plec de Condicions Tècniques

164

- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú natural 

- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú natural 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució del rebliment 

- Humectació o dessecació, en cas necessari 

- Compactació de les terres 

CONDICIONS GENERALS: 

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral.leles a la rasant. 

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. 

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la 

D.F., en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 

condicions. 

S'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst segons la norma NLT-108/72 (assaig 

Pròctor Modificat). 

RASA:

Toleràncies d'execució: 

 - Planor ............................................................................................................ ± 20 mm/m 

 - Nivells ................................................................................................................ ± 30 mm

3.2.2.5.2 Condicions del procés d’execució 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en 

el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
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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. 

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. 

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 l'humitat resultant sigui l'addient. 

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.F. 

GRAVES PER A DRENATGES: 

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 

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. 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear 

entre ells una superfície contínua de separació. 

3.2.2.5.3 Unitat i criteris d’amidament 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.F. 
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3.2.2.5.4 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 del 5.9), O.M. 

del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 

3.2.2.6 Excavacions de tunels  

3.2.2.6.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIO:

Excavació de túnels en avanç i en destrossa amb mitjans mecànics o amb explosius. 

S'han considerat els tipus d'excavació següents: 

- Excavació de túnel en terreny compacte o roca amb talp 

- Excavació de túnel en terreny compacte amb fregadora de tall radial 

- Excavació de la mitja secció superior o de la bancalada de túnel en roca mitjançant 

explosius 

- Excavació de la bancalada de túnel en terreny fluix o compacte amb mitjans mecànics 

- Excavació manual en galeria en terreny fluix o compacte 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució de l'excavació 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50. 

La secció excavada ha de tenir les alineacions previstes a la D.F. o indicades per la D.F. 

Els voltants de l'excavació no han de quedar alterats de forma apreciable. 

El trajecte que s'ha de recórrer en el transport de terres ha de complir les condicions d'amplària 

lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

EXCAVACIO MITJANÇANT EXPLOSIUS: 

Separació entre eixos de barrines de 
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pretall (D = diàmetre de la perforació)...........................................................................11 D - 15 D 

Velocitat de vibració a <= 1 km del túnel...................................................................... <= 10 mm/s 

EXCAVACIO AMB MITJANS MECANICS: 

Força d'arrencada............................................................................................................>= 120 kN 

Pes del martell trencador hidràulic ................................................................................ >= 1000 kg 

3.2.2.6.2 Condicions del procés d’execució 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar a l'interior del túnel amb temperatures > 33°C, mesurades segons la ITC 

04.7.05 del capítol IV del "Reglamento General de Normas de Seguridad Minera". 

En l'excavació de galeria, no s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

Cal fer un projecte complert de reconeixement del terreny abans de començar els treballs. 

La metodologia que s'ha de fer sevir per a l'excavació, s'ha d'establir a partir del quadre general 

d'excavació-sosteniment de la D.F. 

S'ha d'establir un diagrama d'activitats per a cada tipus de terreny, que serveixi de control i 

seguiment de cada operació. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la D.F. 

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. 

Hi ha d'haver un seguiment de la deformació del massís, més intens com més heterogènia sigui la 

seva estructura geotècnia. 

Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantitzar la seguretat del personal. 

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.F. 

No s'ha de carregar ni manipular el material en períodes d'excavació. 

No s'han d'apilar els productes de l'excavació a l'entrada del túnel. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

Durant el transport s'ha de protegir el material per a que no es produeixin pèrdues en el trajecte. 
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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 al material que es desitgi transportar, equipat 

amb els elements necessaris per al seu desplaçament correcte. 

Tots els materials provinents d'excavacions o rebaixos que la D.F. consideri inadequats o que 

sobrin, s'han de transportar a un abocador autoritzat. 

3.2.2.6.3 Unitat i criteris d’amidament 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.F. 

3.2.2.6.4 Normativa de compliment obligatori 

Reial Decret 863/1985, de 2 d'abril "Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 

Minera."

"Instrucciones Técnicas Complementarias ITC" 

Ordres de 20 de març de 1986 (BOE 11 d'abril de 1986) i de 16 d'abril de 1990 (BOE 30 d'abril de 

1990) ITC MIE SM "Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera." 

3.2.2.7 Esbrossada del terreny 

3.2.2.7.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIO:

Esbrossada de terreny per tal de que quedi lliure de tots els elements que puguin estorbar 

l'execució de l'obra posterior (brossa, arrels, runa, plantes no desitjades, etc.), amb mitjans 

mecànics i càrrega sobre camió. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Esbrossada del terreny 

- Càrrega de les terres sobre camió 

CONDICIONS GENERALS: 

No han de quedar soques ni arrels > 10 cm fins a una fondària >= 50 cm. 

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han 

de quedar reblerts amb les terres del mateix terreny i amb el mateix grau de compactació. 
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La superfície resultant ha de ser l'adequada per al desenvolupament de treballs posteriors. 

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. 

3.2.2.7.2 Condicions del procés d’execució 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la D.F. o, 

en el seu defecte, per la D.F. 

S'han de conservar apart les terres o elements que la D.F. determini. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de 

suspendre els treballs i avisar a la D.F. 

3.2.2.7.3 Unitat i criteris d’amidament 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.F. 

3.2.2.7.4 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 del 5.9), O.M. 

del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 

3.2.3.- Estrebades i apuntalaments  

3.2.3.1 Apuntalaments i estrebades  

3.2.3.1.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIO:

Col.locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una protecció 

del 10% fins al 100%, amb fusta o elements metàl.lics. 

S'han considerat els elements següents: 

- Apuntalament i estrebada a cel obert de qualsevol alçària 

- Apuntalament i estrebada de rases i pous de qualsevol amplària 
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- Apuntalament i estrebada de túnel 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Excavació de l'element 

- Col.locació de l'apuntalament i l'estrebada 

CONDICIONS GENERALS: 

La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada han de ser les que especifica 

la D.F. o, en el seu defecte, els que determini la D.F. 

L'estrebada ha de comprimir fortament les terres. 

Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin 

desplaçaments. 

En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin. 

3.2.3.1.2 Condicions del procés d’execució 

L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat per la 

D.F.

En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de dalt a 

baix utilitzant plataformes suspeses. 

Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges horitzontals, 

d'alçària igual a la distància entre travesses, més 30 cm. 

Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantitzar la seguretat del personal. 

En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar. 

Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment 

després de pluges, nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de 

suspendre els treballs i avisar a la D.F. 

3.2.3.1.3 Unitat i criteris d’amidament 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.F. 
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3.2.3.1.4 Normativa de compliment obligatori 

RASES I POUS: 

* NTE-ADZ/76 "Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del Terreno. Desmontes: 

Zanjas y Pozos." 

CEL OBERT: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

3.2.3.2 Apuntalaments especifics per a tunels  

3.2.3.2.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIO:

Muntatge i col.locació de cavalls lliscants metàl.lics de 16,5 kg/m fins a 29 kg/m, per comprimir les 

terres de l'excavació, amb un perímetre de 8 m fins a 22 m. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Col.locació de l'apuntalament 

- Col.locació dels elements d'arriostrament 

CONDICIONS GENERALS: 

L'estrebada ha de comprimir les terres fortament, pel sistema d'execució que s'hagi adoptat. 

Les brides han de permetre el lliscament dels perfils quan la pressió del terreny sobre el cavall 

aconsegueixi el valor de càlcul. 

Els quadres han de quedar aplomats, ajustats a la geometria de la secció i perpendiculars a l'eix 

de la galeria. 

Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin 

desplaçaments. 

Les parts components dels quadres han de quedar lligades entre elles. 

Els quadres han d'anar arriostrats per tresillons en la direcció de la galeria. 

Els tresillons s'han de col.locar a una distància suficient de la brida per tal de no interferir el 

lliscament dels perfils, en cap cas s'han de col.locar sobre les brides. 

Solapament de perfils a les unions .................................................................................. >= 50 cm 

3.2.3.2.2 Condicions del procés d’execució 
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L'ordre, la forma d'execució i els medis a utilitzar, s'han d'ajustar a allò indicat per la D.F. 

Abans de col.locar el quadre metàl.lic, s'ha de comprovar que la secció de la galeria té les 

dimensions que s'indiquen a la D.F. 

S'han d'eliminar les roques soltes o fracturades i tots els materials que es puguin desprendre. 

Un cop s'ha muntat el quadre i s'ha disposat en la seva posició correcta, cal apretar els cargols de 

les brides. Aquesta operació s'ha de repetir quan es comença a exercir la pressió de les parets 

sobre l'estructura i s'inicia el lliscament. 

Si el terra es tou s'ha de preveure una solera de formigó, acer, fusta o qualsevol altre material, 

sota els peus del quadre, per a repartir la càrrega incident. 

S'han de protegir els elements de Servei Públic afectats per les obres. 

S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per les obres. 

En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar. 

Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment 

després de pluges, nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari.   

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de 

suspendre els treballs i avisar a la D.F. 

3.2.3.2.3 Unitat i criteris d’amidament 

Kg quadre metàl.lic amidat segons les especificacions de la Direcció Facultativa. 

3.2.3.2.4 Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

3.2.3.3 Estrebades especifiques per a tunels  

3.2.3.3.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIO:

Muntatge i col.locació de les estrebades formades amb perfils metàl.lics de 21 kg/m revestits amb 

tauló de fusta o planxa nervada, per comprimir les terres de l'excavació del túnel. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Col.locació de l'estrebada 

- Col.locació dels elements d'arriostrament 
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CONDICIONS GENERALS: 

L'estrebada ha de comprimir les terres fortament, pel sistema d'execució que s'hagi adoptat. 

Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin 

desplaçaments. 

Els perfils s'han d'unir de forma solapada mitjançant una doble brida. 

El solapament dels perfils ha de ser paral.lel i ha de permetre el lliscament. 

Els perfils s'han d'arriostrar formant línies  paral.leles a l'eix de la galeria. 

Els arriostraments han de ser metàl.lics i han de deixar lliures les unions per solapament dels 

perfils transversals. 

El solapament dels perfils ha de ser l'especificat en el projecte. 

Els elements de revestiment han de quedar recolzats sobre els perfils transversals. 

Han de quedar ajustats als perfils i ben alineats. 

Distància entre quadres.......................................................................................................  <= 1 m 

Nombre d'arriostraments .......................................................................................................... >= 5 

3.2.3.3.2 Condicions del procés d’execució 

L'ordre, la forma d'execució i els medis a utilitzar, s'han d'ajustar a allò indicat per la D.F. 

S'han de protegir els elements de Servei Públic afectats per les obres. 

S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per les obres. 

En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar. 

Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment 

després de pluges, nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de 

suspendre els treballs i avisar a la D.F. 

3.2.3.3.3 Unitat i criteris d’amidament 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.F. 

3.2.3.3.4 Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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3.2.4.- Transport de terres i runa  

3.2.4.1 Transport de terres  

3.2.4.1.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIO:

Transport de terres, amb el temps d'espera per la càrrega manual o mecànica. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Transport de terres dins de l'obra amb dúmper o mototragella o camió 

- Transport de terres a l'abocador amb contenidor 

- Transport de terres a l'abocador amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 20 km 

- Transport de material procedent d'excavació de roca dins de l'obra amb dúmper o camió 

amb un recorregut màxim de 5 a 20 km 

- Transport de runa o material procedent d'excavació de roca amb camió, amb un 

recorregut màxim de 5 a 20 km 

DINS DE L'OBRA: 

Transport de terres provinents d'excavació o de rebaix, entre dos punts de la mateixa obra. 

Les àrees d'abocador d'aquestes terres han de ser les que defineixi la D.F. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la D.F. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 

del material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

A L'ABOCADOR: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la D.F. 

no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

3.2.4.1.2 Condicions del procés d’execució 

CONDICIONS GENERALS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
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Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 

DINS DE L'OBRA: 

El trajecte ha de complir les condicions d'amplària lliure i pendent adequat per a la màquina que 

s'hagi d'utilitzar. 

3.2.4.1.3 Unitat i criteris d’amidament 

m3 de volum amidat  sobre perfil segons especificacions de la D.F. 

3.2.4.1.4 Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

3.2.4.2 Càrrega i transport de terres  

1.CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

Càrrega i transport de terres i de runa dins de l’obra o a l’abocador, amb càrrega manual o 

mecànica sobre dúmper, camió o contenidor amb un recorregut màxim de 2 km fins a 20 km. 

Dins de l’obra: 

Transport de terres provinents d’excavació o de rebaix, entre dos punts de la mateix obra. 

Les àrees d’abocador d’aquestes terres han de ser les que defineixi la D.F. 

L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d’estar en funció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l’aprovació de la D.F. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d’evitar alteracions perjudicials 

del material. 

El trajecte que s’ha de recórrer ha de complir les condicions d’amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s’utilitzi. 

A l’abocador: 

S’han de transportar a l’abocador autoritzat tots els materials procedents de l’excavació que la D.F. 

no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients.. 
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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’han de protegir les terres de manera que no es produexin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 

Dins de l’obra: 

El trajecte ha de complir les condicions d’amplària lliure i pendent adequat per a la màquina que 

s’hagi d’utilitzar. 

3.UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

m3 de volum amidat  sobre perfil segons especificacions de la D.F. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori 

3.2.5.- Clavament de tubs  

3.2.5.1 Clavament de tubs per empenta horitzontal  

3.2.5.1.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIO:

Introducció en el terreny, mitjançant empenta, d'un cap d'avançament seguit d'elements de tuberia 

de 80 mm fins a 2000 mm de diàmetre. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Clavament amb martell pneumàtic percussor 

- Clavament amb empenta de cric hidràulic i excavació mitjançant barrina helicoïdal, amb 

extracció de terres per la pròpia barrina, per cinta transportadora o en vagoneta 

- Clavament amb empenta de cric hidràulic i excavació mitjançant capçal retroexcavador, 

amb extracció de terres per cinta transportadora o en vagoneta 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació de les referències topogràfiques 

- Introducció dels elements de la tuberia 

- Extracció del material excavat, en el seu cas 
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CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 

pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

El procés d'avançament amb cric hidràulic és un conjunt d'excavació i empenta. Simultàniament un 

equip de crics hidràulics situats en el pou d'atac, empenyen sobre els tubs. 

El procés d'avançament amb martell pneumàtic es produeix a partir d'un capçal que avança 

compactant el terreny i va introduint, per arrossegament, els elements de la tuberia. 

La llargària de la perforació, ha de ser la definida a la D.F. 

L'alineació del tub ha de ser la definida en la D.F. o l'especificada, en el seu cas, per la D.F. 

Els voltants de l'excavació no han de quedar alterats de forma apreciable. 

3.2.5.1.2 Condicions del procés d’execució 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de protegir els elements de Servei Públic afectats per les obres. 

S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de 

suspendre els treballs i avisar a la D.F. 

CLAVAMENT AMB MARTELL PNEUMATIC: 

El llançament del cap, s'ha de fer mitjançant un dispositiu de suport, provist d'un quadre de mira 

per a establir la direcció correcta. 

CLAVAMENT AMB CRIC HIDRAULIC: 

El començament del clavament i la retirada del cap d'avançament, s'han de fer mitjançant uns 

pous auxiliars, les característiques dels quals han de complir l'especificat en el plec de condicions 

corresponent. 
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En els pous d'atac s'han de situar les bases per a rebre els recolzaments dels crics hidràulics. 

Aquestes bases han d'estar dimensionades per a poder transmetre a les parets del recinte del pou, 

la totalitat dels esforços produits durant el procés de clavament. 

El nombre de crics hidràulics depèn del diàmetre del tub i de la resistència al fregament que 

ofereix el terreny. 

EXCAVACIO AMB BARRINA HELICOIDAL: 

Al mateix temps que avança el cap, s'han d'anar treient cap el exterior, els materials excavats. 

La direcció del clavament s'ha de controlar de forma continuada, mitjançant un làser situat en el 

pou d'atac, que incideix sobre un reticle situat en el cap d'avançament. 

EXCAVACIO MITJANÇANT CAPÇAL RETROEXCAVADOR: 

S'ha d'utilitzar un cap d'avanç del tipus sabata tallant oberta. L'excavació s'ha de fer mitjançant una 

pala mecànica incorporada al cap d'avançament. 

3.2.5.1.3 Unitat i criteris d’amidament 

m de perforació realment executat, amidat segons les especificacions de la D.F., comprovat i 

acceptat expressament per la D.F. 

3.2.5.1.4 Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

3.2.5.2 Elements auxiliars per a clavament de tubs  

3.2.5.2.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIO:

Desplaçament a obra, muntatge i desmuntatge d'equip de clavament de tubs (martell pneumàtic, 

barrina o capçal retroexcavador i crics hidràulics). 

CONDICIONS GENERALS: 

L'equip ha de quedar instal.lat després del muntatge, al lloc indicat per la D.F., amb les connexions 

fetes i preparat per a la seva posada en marxa. 

Cal l'aprovació de la D.F. per utilitzar l'equip. 

3.2.5.2.2 Condicions del procés d’execució 

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha 

d'assegurar l'establilitat de l'equip. 
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L'operació de muntatge i desmuntatge de l'equip, l'ha de fer personal qualificat, seguint les 

instruccions  del tècnic de la Cia. Contractistaa i de la D.F. 

L'operació de transport i descàrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a no fer 

malbé l'equip. 

No s'han de produir danys a la maquinària. 

S'han de prendre precaucions per tal de no produir danys a construccions, instal.lacions o d'altres 

elements existents a la zona de muntatge i desmuntatge. 

3.2.5.2.3 Unitat i criteris d’amidament 

Unitat de quantitat utilitzada, acceptada abans i expressament per la D.F. 

3.2.5.2.4 Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

3.2.6.- Eixugades i esgotaments  

3.2.6.1 Esgotament de recintes, amb bombes  

3.2.6.1.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIO:

Esgotament d'excavació a cel obert o en mina per a un cabal màxim de 10 m3/h fins a 300 m3/h, i 

una alçària manomètrica total de 10 m fins a 40 m, com a màxim. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Instal.lació de la bomba 

- Abocada de l'aigua als punts de desguàs 

CONDICIONS GENERALS: 

Conjunt d'operacions necessàries per a recollir i evacuar les aigües que s'introdueixin a la zona de 

treball, sigui quin sigui el seu origen. 

Els punts de desguàs han de ser els especificats en la D.F. o els indicats per la D.F. 

3.2.6.1.2 Condicions del procés d’execució 

S'ha de mantenir seca la zona de treball durant tot el temps que duri l'execució de l'obra i evacuar 

l'aigua que entri fins als punts de desguàs. 

La captació i evacuació de les aigües s'ha de fer de manera que no produeixi erosions o 

problemes d'estabilitat del terreny, de les obres executades o de les que s'estan construint. 
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3.2.6.1.3 Unitat i criteris d’amidament 

m3 d'esgotament realment executat. 

3.2.6.1.4 Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

3.2.6.2 Reduccions de nivell freatic  

3.2.6.2.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIO:

Conjunt d'operacions per a secar una zona més o menys profunda del terreny, mitjançant 

l'extracció contínua de l'aigua intersticial. 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha considerat una reducció en 2 m amb un equip de 75 m de llargària. 

3.2.6.2.2 Condicions del procés d’execució 

Mentre durin els treballs a la zona, s'ha de mantenir el perfil de la llàmina freàtica per sota del de 

l'excavació a executar. 

El mètode previst per a l'execució dels treballs ha de ser prèviament aprobat per la D.F. 

La captació i evacuació de les aigües s'ha de fer de manera que no produeixi erosions o 

problemes d'estabilitat del terreny, de les obres executades o de les que s'estan construint. 

En cas d'imprevistos (anormal arrossegament de sòlids, moviment de talussos, anormals 

variacions de cabal o nivells freàtics, etc.) s'ha d'avisar a la D.F. 

3.2.6.2.3 Unitat i criteris d’amidament 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.F. 

3.2.6.2.4 Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

3.2.6.3 Elements auxiliars per a eixugades i  esgotaments  

3.2.6.3.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIO:

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip per a realitzar la reducció del nivell 

freàtic. 
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CONDICIONS GENERALS: 

L'equip ha de quedar instal.lat després del muntatge, al lloc indicat per la D.F., amb les connexions 

fetes i preparat per a la seva posada en marxa. 

Les unions entre els diferents accesoris seran estanques. 

3.2.6.3.2 Condicions del procés d’execució 

L'operació de muntatge i desmuntatge de l'equip, l'ha de fer personal qualificat, seguint les 

instruccions  del tècnic de la Cia. Contractistaa i de la D.F. 

L'operació de transport i descàrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a no fer 

malbé l'equip. 

3.2.6.3.3 Unitat i criteris d’amidament 

Unitat de quantitat utilitzada, acceptada abans i expressament per la D.F. 

3.2.6.3.4 Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

3.3.- ESTRUCTURES 

3.3.1.- Encofrats 

3.3.1.1 Muntatge i desmuntatge d'encofrats  

3.3.1.1.1 Definicio i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIO:

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl.lics o de fusta que formen l'encofrat, per a deixar el 

formigó vist o per a revestir. 

S'han considerat els encofrats per als elements següents: 

- Rases i pous 

- Recalçats 

- Traves i pilarets 

- Enceps 

- Riostres i basaments 

- Lloses de fonaments o estructures 

- Cèrcols 

- Membranes 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col.locació dels elements de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col.locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural 

estigui en disposició de suportar els esforços 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 

per a suportar, sense deformacions superiors a les admissibles, les accions estàtiques i 

dinàmiques que comporta el seu formigonament. 

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 

regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col.locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts 

de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a 

treballar solidàriament. 

Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 

sotragades. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 

desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva 

forma correcta. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la D.F. l'aprovació per escrit de 

l'encofrat.
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El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 

l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 

retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la D.F. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 

formigonada la peça, si durant aquest intèrval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 

causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals 

d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb 

les mateixes salvetats anteriors. 

La D.F. podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que 

es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que 

determinin la resistència real del formigó i poder fixar el moment de desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 

l'autorització de la D.F. 

S’obligarà al segellat dels forats de les barres de fixació dels encofrats (tirantets), que es farà pel 

costat del mur en contacte amb l’aigua. Es col.locarà al forat un material inert i es segellarà amb 

segelladors de base de poliuretà o similar. 

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes 

per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a 

evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

 - Moviments locals de l'encofrat ..........................................................................<= 5 mm 

 - Moviments del conjunt (L=llum) ......................................................................<= L/1000

- Planor: 

 - Formigó vist ..................................................................................................... ± 5 mm/m 

   ± 0,5% de la dimensió 

 - Per a revestir ................................................................................................. ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
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------------------------------------------------------------------------ 

|             |Replanteig eixos |           |        |                 | 

|             |                 |Dimensions |Aplomat |Horitzontalitat  | 

|             |Parcial | Total  |           |        |                 | 

|-------------|--------|--------|-----------|--------|-----------------| 

|Rases i pous | ±20 mm | ±50 mm | - 30 mm   |± 10 mm |     -           | 

|             |        |        | + 60 mm   |        |                 | 

|Murs         |± 20 mm |± 50 mm | ± 20 mm   |± 20 mm |  ± 50 mm        | 

|Recalçats    |± 20 mm |± 50 mm |    -      |± 20 mm |     -           | 

|Riostres     | ±20 mm |± 50 mm | ± 20 mm   |± 10 mm |     -           | 

|Basaments    |± 20 mm |± 50 mm | ± 10 mm   |± 10 mm |     -           | 

|Enceps       |± 20 mm |± 50 mm | ± 20 mm   |± 10 mm |     -           | 

|Pilars       |± 20 mm |± 40 mm | ± 10 mm   |± 10 mm |     -           | 

|Bigues       |± 10 mm |± 30 mm | ± 0,5 %   |± 2 mm  |     -           | 

|Llindes      |   -    |   -    | ± 10 mm   |± 5 mm  |     -           | 

|Cèrcols      |   -    |   -    | ± 10 mm   |± 5 mm  |     -           | 

|Sostres      |± 5mm/m |± 50 mm |    -      |   -    |     -           | 

|Lloses       |   -    |± 50 mm | - 40 mm   |± 2 %   |  ± 30 mm/m      | 

|             |        |        | + 60 mm   |        |                 | 

|Membranes    |   -    |± 30    |    -      |   -    |     -           | 

|Estreps      |   -    |± 50 mm | ± 10 mm   |± 10 mm |     -           | 

------------------------------------------------------------------------ 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col.locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 

dels nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 

formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 

FORMIGO PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 

eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
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Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han 

de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmisió de l'esforç de 

pretesat al formigó. 

FORMIGO VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 

sense rebaves ni irregularitats. 

S'han de col.locar angulars metàl.lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 

procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 

La D.F. podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 

3.3.1.1.2 Condicions del procés d'execució 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la 

situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol 

element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 

una revisió total de l'encofrat. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 

mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha 

formigonament cada element. 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col.locació dels elements d'apuntalament 

- Muntatge i col.locació dels elements que formen el cindri 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat de junts entre peces 

- Col.locació dels dispositius de travaments 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Humectació de l'encofrat 
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- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural 

estigui en condicions de suportar els esforços 

CONDICIONS GENERALS: 

Els elements que formen el cindri han de ser suficientment rígids i resistents per a suportar sense 

deformacions superiors a les admissibles, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta la 

col.locació de l'obra. 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un descindrat fàcil. 

El descindrat s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

El termini de descinbrat ha de ser el que indiqui la D.F. 

Toleràncies de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

 - Replanteig parcial de les directrius i de les generatrius.................................... ± 10 mm 

 - Replanteig total de les directrius i de les generatrius ....................................... ± 20 mm 

 - Nivells d'arrencada i de la clau................................................................... ± 10 mm/2 m 

 - Planor de les cares............................................................................................ ± 20 mm 

 - Moviments locals del cindri ...............................................................................<= 5 mm 

 - Moviments del conjunt.....................................................................................<= L/1000 

3.3.1.1.3 Condicions del procés d'execució 

Abans de col.locar l'obra s'ha de comprovar el nivell, l'aplomat i la solidesa del cindri. 

3.3.1.1.4 Unitat i criteris d’amidament 

Unitat de quantitat utilitzada, acceptada per endavant i expressament per la D.F. 

3.3.1.1.5 Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

3.3.1.2 Cindris per a lloses  

3.3.1.2.1 Definicio i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIO:

Muntatge i desmuntatge del elements de fusta que formen el cindri, per a la realització de lloses. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col.locació dels elements d'apuntalament 
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- Muntatge i col.locació dels elements que formen el cindri 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat de junts entre peces 

- Col.locació dels dispositius de travaments 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Humectació de l'encofrat 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural 

estigui en  condicions de suportar els esforços 

- Desmuntatge del cindri. 

CONDICIONS GENERALS: 

Els elements que formen el cindri han de ser suficientment rígids i resistents per a suportar sense 

deformacions superiors a les admissibles, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta la 

col.locació de l'obra. 

Qualsevol solució adoptada per l’execució del cindri haurà de ser aprovada per la D.F. 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un descindrat fàcil. 

El descindrat s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

El termini de descinbrat ha de ser el que indiqui la D.F. 

Toleràncies de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

 - Replanteig parcial de les directrius i de les generatrius.................................... ± 10 mm 

 - Replanteig total de les directrius i de les generatrius ....................................... ± 20 mm 

 - Nivells d'arrencada i de la clau................................................................... ± 10 mm/2 m 

 - Planor de les cares............................................................................................ ± 20 mm 

 - Moviments locals del cindri ...............................................................................<= 5 mm 

 - Moviments del conjunt.....................................................................................<= L/1000 

3.3.1.2.2 Condicions del procés d'execució 

Abans de col.locar l'obra s'ha de comprovar el nivell, l'aplomat i la solidesa del cindri. 

3.3.1.2.3 Unitat i criteris d’amidament 

M3 de cindri utilitzats, mesurat des de la cara superior de la solera fins a la cara inferior de la llosa 

de coberta. 
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3.3.1.2.4 Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

3.3.2.- Estructures d'acers especials i metalls  

3.3.2.1 Estructures d'acer inoxidable  

3.3.2.1.1 Definicio i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIO:

Conjunt de perfils o peces simples d'acer inoxidable AISI 304 o AISI 316, treballats a taller i 

col.locats a l'obra amb soldadura o amb fixacions mecàniques. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Subministrament i transport a l'obra de les peces o perfils 

- Col.locació i muntatge de les peces o perfils 

CONDICIONS GENERALS: 

Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a 

l'obra.

L'element ha de tenir l'acabat superficial indicat a la D.F. Si té unions soldades han d'estar pulides. 

Ha d'estar col.locat al lloc i en la posició indicada a la D.F. 

No es permet reomplir amb soldadura els forats dels cargols provisionals de muntatge. 

Toleràncies d'execució: 

 - Posició ................................................................................................................. ± 5 mm

 - Aplomat ........................................................................................................... ± 3 mm/m

 - Angles........................................................................................................................± 1° 

 - Horitzontalitat .................................................................................................. ± 2 mm/m 

3.3.2.1.2 Condicions del procés d'execució 

El constructor ha d'elaborar un programa de muntatge que ha de ser aprovat per la D.F. abans 

d'iniciar els treballs en obra. 

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corretgits o es preveu 

que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
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Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de 

l'estructura, s'han de despendre amb soplet, sense afectar a les barres. Es prohibeix despendre-

les a cops. 

Si s'ha d'utilitzar soldadura s'han de fer servir elèctrodes amb revestiment bàsic de qualitat AISI 

304 o 316, d'acord amb la qualitat de l'acer de l'estructura. 

Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, 

s'indicarà en els plànols i en el Plec de Condicions Tècniques Particulars la forma en que s'ha de 

fer i els medis de comprovació i mesura. 

3.3.2.1.3 Unitat i criteris d’amidament 

kg de pes calculat segons les especificacions de la D.F. d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent al teòric, cal l'acceptació expresa de la D.F. 

Aquests criteris inclouen la pèrdua de material corresponent a retalls. 

3.3.2.1.4 Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

3.4.- PAVIMENTS 

3.4.1.- Bases i subbases  

3.4.1.1 Bases i subbases de tot-u  

3.4.1.1.1 Definicio i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIO:

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 supefície de l'última tongada 

CONDICIONS GENERALS: 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la D.F. o, en el seu defecte, el que especifiqui la D.F. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.F. 
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S'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst segons la norma NLT-108/72 (assaig 

Pròctor Modificat). 

Toleràncies d'execució: 

 - Replanteig de rasants ................................................................................................ + 0 

  .......................................................................................................... - 1/5 del gruix teòric

- Nivell de la superfície: 

--------------------------------------- 

|   TOT-U    |   TRAFIC    |  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 

3.4.1.1.2 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", segons la norma NLT-

108/72, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació. 

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. 
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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. 

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.F. 

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.F. autoritzi el contrari. 

TOT-U NATURAL: 

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneitzar i humidificar, si es considera necessari. 

3.4.1.1.3 Unitat i criteris d’amidament 

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.F. 

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. 

3.4.1.1.4 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 del 5.9), O.M. 

del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 

6.1 i 2-IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme." 
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3.4.1.2 Bases  i subbases de saulo  

3.4.1.2.1 Definicio i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIO:

Formació de subbase o base per a paviment, amb sauló. 

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 supefície de l'última tongada 

CONDICIONS GENERALS: 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la D.F. o, en el seu defecte, el que especifiqui la D.F. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.F. 

S'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst segons la norma NLT-108/72 (assaig 

Pròctor Modificat). 

Toleràncies d'execució: 

 - Replanteig de rasants ................................................................................................ + 0 

  .......................................................................................................... - 1/5 del gruix teòric

 - Nivell de la superfície ........................................................................................ ± 20 mm 

 - Planor ......................................................................................................... ± 10 mm/3 m 

3.4.1.2.2 Condicions del procés d’execució 

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. 

Per a temperatures inferiors a 2°C s'han de suspendre els treballs. 

El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i 

dels resultats dels assaigs realitzats. 



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca est de la part Alta de Salinas 

 (T.M. Sant Boi de Llobregat) 

Plec de Condicions Tècniques

193

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneitzar i humidificar, si es considera necessari. 

L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 

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. 

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.F. 

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. 

3.4.1.2.3 Unitat i criteris d’amidament 

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.F. 

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. 

3.4.1.2.4 Normativa de compliment obligatori 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 

Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA O.M. del 31.7.86 (BOE del 5.9), O.M. 

del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 

6.1 i 2-IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme." 

3.4.1.3 Bases i subbases de terra-ciment  

3.4.1.3.1 Definicio i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIO:

Formació de base o subbase per a paviment, amb terra-ciment elaborada a l'obra en planta. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Fabricació de la mescla en planta situada a l'obra 

- Transport de la mescla 

- Estesa de la mescla 

- Compactació de la mescla 

- Acabat de la superfície 

- Execució de junts 

- Cura de la mescla 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric deduït 

de la secció-tipus dels plànols. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la D.F. o, en el seu defecte, el que especifiqui la D.F. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.F. 

La superfície acabada no pot tenir irregularitats ni discontinuïtats. 

S'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst segons la norma NLT-108/72 (assaig 

Pròctor Modificat). 

Resistència a la compressió al cap de 7 dies .................................................. >= 0,9 x 25 kg/cm2 

Toleràncies d'execució: 

 - Nivells .............................................................................................. - 1/5 del gruix teòric 

  ............................................................................................................................ ± 30 mm 

 - Planor ......................................................................................................... ± 10 mm/3 m 

 - Gruix mitjà de la capa......................................................................................... - 10 mm 

 - Gruix de la capa en qualsevol punt.................................................................... - 20 mm 

3.4.1.3.2 Condicions del procés d’execució 

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. 
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S'han d'aturar els treballs quan la temperatura a l'ombra sigui inferior a 5°C o quan puguin donar-

se gelades. 

Es podrà treballar normalment amb pluges lleugeres. 

L'aigua s'ha d'afegir uniformement i s'ha d'evitar que s'acumuli a les roderes que deixi l'equip 

d'humectació. 

Els tancs regadors no s'han d'aturar mentre reguen, per a evitar la formació de zones amb excés 

d'humitat.

En qualsevol punt la mescla no pot estar més de 1/2 hora sense procedir a la seva compactació i 

acabat, o a una nova remoguda i mescla. 

En començar a compactar, la humitat del sòl no ha de diferir de la fixada per la fórmula de treball 

en més d'un 2% del pes de la mescla. 

En el moment d'iniciar la compactació, la mescla ha d'estar solta en tot el seu espessor. 

El piconatge s'ha de fer longitudinalment, començant per la vora més baixa i avançant cap al punt 

més alt. 

Si al compactar es produeixen fenòmens d'inestabilitat o cargolament, s'ha de reduir la humitat de 

la mescla. 

Els equips de piconatge han de ser els necessaris per aconseguir que la compactació s'acabi 

abans de les 4 hores següents a la incorporació del ciment al sòl. Aquest temps s'ha de reduir a 3 

hores si la temperatura és superior als 30°C. 

L'acabat ha de concloure abans de 2 hores des del començament del piconatge. 

Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de 

compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la capa. 

La recrescuda en capes primes no s'ha de permetre en cap cas. 

Dins del plaç màxim d'execució, podrà fer-se l'allisada amb motoanivelladora. 

Els junts de treball s'han de disposar de forma que el seu cantell sigui vertical, tallant part de la 

capa acabada. 

S'han de disposar junts transversals quan el procés constructiu s'interrompi més de 3 hores. 

Si es treballa per fraccions de l'amplària total, s'han de disposar junts longitudinals si es produeix 

una demora superior a 1 hora entre les operacions a franges contigües. 
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El retall i recompactació d'una zona alterada només s'ha de fer si s'està dins del plaç màxim fixat 

per a la posada a l'obra. Si s'ha rebassat aquest plaç, s'ha de reconstruir totalment la zona 

afectada, d'acord amb les instruccions de la D.F. 

La mescla s'ha de mantenir humida, com a mínim, durant els 7 dies següents a la seva terminació. 

S'ha de disposar un reg de cura a partir de les 24 h del final de les operacions d'acabat. 

S'ha de prohibir qualsevol tipus de tràfic durant els 3 dies següents al seu acabat, i de vehicles 

pesats durant 7 dies, a no ser que la D.F. ho autoritzi expressament i establint prèviament una 

protecció del reg de cura per mitjà d'una capa de sorra o terra amb dotació no superior als 6 l/m2 , 

que s'ha de retirar completament per l'escombrat abans d'executar qualsevol unitat d'obra per 

sobre de la capa tractada. 

Si durant els 7 primers dies de la fase de curat es produeixen gelades, la capa estabilitzada s'ha 

de protegir adequadament contra les mateixes, segons les instruccions de la D.F. 

3.4.1.3.3 Unitat i criteris d’amidament 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.F. 

No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar 

obertura al trànsit. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 

de la capa subjacent. 

3.4.1.3.4 Normativa de compliment obligatori 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 

Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA O.M. del 31.7.86 (BOE del 5.9), O.M. 

del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 

6.1 i 2-IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme." 

3.4.1.4 Bases i subbases de formigó  

3.4.1.4.1 Definicio i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIO:

Formació de subbase o base de formigó per a paviment. 

S'han considerat les col.locacions del formigó següents: 

- Estesa i vibratge amb regle vibratori 



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca est de la part Alta de Salinas 

 (T.M. Sant Boi de Llobregat) 

Plec de Condicions Tècniques

197

- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó 

Es considera estesa i vibració manual la col.locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i 

vibració mecànica la col.locació del formigó amb estenedora. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el cas de col.locació amb regle vibratori: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Muntatge d'encofrats 

- Col.locació del formigó 

- Execució de junts de formigonament 

- Protecció del formigó fresc i curat 

- Desmuntatge dels encofrats 

En el cas de col.locació amb estenedora: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col.locació d'elements de guiat de les màquines 

- Col.locació del formigó 

- Execució de junts de formigonament 

- Protecció del formigó fresc i curat 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a 

les rasants previstes. 

Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una fondària >= 

1/3 del gruix de la base i d'una amplària de 3 mm. 

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm d'amplària i 

han d'estar plens de poliestirè expandit. 

Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els 

junts de retracció. 

Resistència característica estimada del 
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formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies................................................................. >= 0,9 x Fck 

Toleràncies d'execució: 

 - Gruix ................................................................................................................... - 15 mm 

 - Nivell.................................................................................................................. ± 10 mm 

 - Planor ........................................................................................................... ± 5 mm/3 m 

3.4.1.4.2 Condicions del procés d’execució 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 

S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 

Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 

humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les 

condicions climatològiques del lloc. 

Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calurós i sec 

- 7 dies en temps humit 

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

3.4.1.4.3 Unitat i criteris d’amidament 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.F. 

3.4.1.4.4 Normativa de compliment obligatori 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural." 

3.4.2.- Vorades  

3.4.2.1.1 Definicio i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIO:

Formació de vorada de pedra o de peces de formigó. 

S'han considerat els tipus de col.locació següents: 

- Sobre base de formigó 

- Sobre esplanada compactada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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Col.locació sobre base de formigó: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col.locació del formigó de la base 

- Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

Col.locació sobre esplanada compactada: 

- Preparació i comprovació de la superficie d'assentament 

- Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

CONDICIONS GENERALS: 

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. 

Pendent transversal...............................................................................................................>= 2% 

Toleràncies d'execució: 

 - Replanteig ............................................................................. ± 10 mm (no acumulatius) 

 - Nivell.................................................................................................................. ± 10 mm 

 - Planor ............................................................................... ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

COL.LOCACIO SOBRE BASE DE FORMIGO: 

Ha de quedar assentada 5 cm sobre un llit de formigó. 

COL.LOCACIO SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 

Ha de quedar sobre una esplanada compactada. 

3.4.2.1.2 Condicions del procés d’execució 

CONDICIONS GENERALS: 

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. 

COL.LOCACIO SOBRE BASE DE FORMIGO: 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 

aconseguir una massa compacta. 
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Per a realitzar junts de formigonament no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions 

explícites de la D.F. 

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. 

3.4.2.1.3 Unitat i criteris d’amidament 

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.F. 

3.4.2.1.4 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 del 5.9), O.M. 

del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 

* UNE 41-027-53 "Bordillos rectos de granito para aceras." 

3.4.3.- Rigoles   

3.4.3.1 Bases de formigó per a rigoles  

Els seus elements tenen com a components elements de: B060. 

3.4.3.1.1 Definicio i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIO:

Formació de base per a rigola, amb formigó en massa. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col.locació del formigó 

- Acabat de la superfície 

- Protecció del formigó fresc i cura 

CONDICIONS GENERALS: 

El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa. 

Ha de tenir una textura uniforme i contínua. 

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
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La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix nivell que la base de 

formigó de la vorada. 

La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies 

 >= 0,9 x Fck kg/cm2 

Toleràncies d'execució: 

 - Nivell.................................................................................................................. ± 10 mm 

 - Planor ........................................................................................................... ± 4 mm/2 m 

3.4.3.1.2 Condicions del procés d’execució 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 

El suport ha de tenir una compactació >= 95% de l'assaig PM i les rasants previstes. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment. 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació s'ha de fer per vibració manual fins aconseguir una massa compacta i sense que 

es produeixin segregacions. 

Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària l'autorització i les 

indicacions explícites de la D.F. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la 

superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

3.4.3.1.3 Unitat i criteris d’amidament 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.F. 

3.4.3.1.4 Normativa de compliment obligatori 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural." 

3.4.3.2 Rigoles de peces de morter de ciment  

3.4.3.2.1 Definicio i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIO:

Formació de rigola amb peces de pedra natural o de morter, col.locades amb morter. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col.locació de la capa de morter 

- Col.locació de les peces 

- Col.locació de la beurada 

- Neteja de la superfície acabada 

CONDICIONS GENERALS: 

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 fil i a tocar i en alineacions rectes. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 

Els junts entre les peces han de ser <= 6 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, excepte 

quan siguin rigoles sense desnivell. 

Toleràncies d'execució: 

 - Replanteig ............................................................................. ± 10 mm (no acumulatius) 

 - Nivell.................................................................................................................. ± 10 mm 

 - Planor ........................................................................................................... ± 4 mm/2 m 

3.4.3.2.2 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. 

S'ha 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, 48 h a l'hivern. 

3.4.3.2.3 Unitat i criteris d’amidament 

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.F. 

3.4.3.2.4 Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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3.4.4.- Paviments de panot  

3.4.4.1.1 Definicio i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIO:

Formació de paviments de panot. 

S'han considerat els casos següents: 

- Paviments de panot col.locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm 

de sorra 

- Paviments de panot col.locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 

cm de sorra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En la col.locació a l'estesa amb sorra-ciment: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col.locació de la capa de sorra, en el seu cas 

- Col.locació de la sorra-ciment 

- Col.locació de les peces de panot 

- Humectació de la superfície 

- Confecció i col.locació de la beurada 

En la col.locació a truc de maceta amb morter: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col.locació de la capa de sorra, en el seu cas 

- Col.locació de la capa de morter 

- Humectació de les peces per col.locar 

- Col.locació de les peces de panot 

- Humectació de la superfície 

- Confecció i col.locació de la beurada 

CONDICIONS GENERALS: 

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les 

rasants previstes. 

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 
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Les peces han d'estar col.locades a tocar i alineades. 

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 aprop possible dels junts de contracció de la base. 

Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 

Pendent transversal...............................................................................................................>= 2% 

Toleràncies d'execució: 

 - Replanteig ......................................................................................................... ± 10 mm 

 - Nivell.................................................................................................................. ± 10 mm 

 - Planor ........................................................................................................... ± 4 mm/2 m 

 - Alineació de la filada .................................................................................... ± 3 mm/2 m 

3.4.4.1.2 Condicions del procés d’execució 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 

S'han de col.locar començant per les vorades o els murets. 

Una vegada col.locades les peces 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. 

COL.LOCACIO A TRUC DE MACETA AMB MORTER: 

Les peces s'han d'humitejar abans de la seva col.locació. 

3.4.4.1.3 Unitat i criteris d’amidament 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.F. 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. 

3.4.4.1.4 Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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3.4.5.- Paviments de formigó  

3.4.5.1.1 Definicio i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIO:

Formació de paviments de formigó vibrat. 

S'han considerat les col.locacions del formigó següents: 

- Amb estenedora de formigó 

- Amb regle vibratori 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En la col.locació amb estenedora: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col.locació d'elements de guiat de les màquines 

- Col.locació del formigó 

- Execució de junts en fresc 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura 

En la col.locació amb regle vibratori: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col.locació dels encofrats laterals 

- Col.locació dels elements dels junts 

- Col.locació del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó fresc i cura 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície de paviment ha de presentar una textura uniforme i no ha de tenir segregacions. 

Les lloses no han de presentar esquerdes. 

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts que presentin estelladures s'han de reparar amb 

resina epoxi, segons les instruccions de la D.F. 

L'amplada del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la D.F. 
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El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la D.F. 

La fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra segons la norma NLT-335/87 

ha d'estar compresa entre 0,70 mm i 1 mm. 

Resistència característica estimada del 

formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies................................................................. >= 0,9 x Fck 

Resistència a tracció indirecta als 28 dies (segons UNE 83-306): 

 - Per a formigó HP-35.................................................................................. >= 35 kg/cm2 

 - Per a formigó HP-40.................................................................................. >= 40 kg/cm2 

 - Per a formigó HP-45.................................................................................. >= 45 kg/cm2 

Toleràncies d'execució: 

 - Desviacions en planta ....................................................................................... ± 30 mm 

 - Cota de la superfície acabada........................................................................... ± 10 mm 

3.4.5.1.2 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. 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui de 2°C. 

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la 

temperatura del formigó, que no ha de sobrepassar en cap moment els 30°C. 

En temps calurós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar 

dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la D.F. 

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la 

deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot pasar més d' 1 h. La D.F. podrà ampliar 

aquest plaç fins a un màxim de 2 h. 

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la 

pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó de bastants centímetres d'alçada. 
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La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no 

s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó. 

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 

En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de 

formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps. 

S'han de disposar passarel.les mòbils per a facilitar la circulació del personal i evitar danys al 

formigó fresc. 

Els talls de formigonament han de tenir tots els accesos senyalitzats i acondicionats per a protegir 

el paviment construït. 

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. 

S'ha de cuidar que el formigó que es col.loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi 

perfectament compactat. 

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït 

una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, 

modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la D.F. 

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a més d'un metre i mig de distància del junt 

més proper. 

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció 

executats al formigó fresc. 

En el cas que els junts s'executin per inserció al formigó fresc d'una tira de material plàstic o 

similar, la part superior d'aquesta no ha de quedar per sobre de la superfície del paviment, ni a 

més de 5 mm per sota. 

S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a 

facilitar el seu acabat. 

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estés. 

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera 

comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 

hora.

En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma 

que no s'evapori l'aigua. 
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Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba 

de 12 mm de radi. 

En el cas que no hi hagi una il.luminació suficient a criteri de la D.F., s'ha d'aturar el 

formigonament de la capa amb una antelació suficient per a que es pugui acabar amb llum natural. 

La D.F. podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat per una denudació 

química de la superfície del formigó fresc. 

Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb 

tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc. 

El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la D.F. autoritzi un altre 

sistema. 

S'han de curar totes les superfícies exposades de la llosa, incloses les seves vores tan aviat com 

quedin lliures. 

S'ha de tornar a aplicar producte de cura sobre les zones en què la pel.lícula formada s'hagi fet 

malbé durant el període de cura. 

Durant el període de cura i en el cas d'una gelada imprevista, s'ha de protegir el formigó amb una 

membrana de plàstic aprovada per la D.F., fins al matí següent a la seva posada a l'obra. 

S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament 

de la mateixa, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la 

regularitat superficial. 

El tràfic d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 

L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 14 dies de l'acabat del paviment. 

COL.LOCACIO AMB ESTENEDORA: 

El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoplats a 

les mateixes. 

Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de 

deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin. 

L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 

10 m. Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords 

verticals de paràmetre inferior a 2000 m. 

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la seva fletxa entre dos piquets consecutius no sigui 

superior a 1 mm. 
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S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, planxes 

metàl.liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a una altra 

existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines. 

En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment 

de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 

L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar 

l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en 

rampa. 

La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un 

regle no inferior a 4 m. 

COL.LOCACIO AMB REGLE VIBRATORI: 

La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un plaç mínim de desencofrat 

del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col.locada i apunt una longitud d'encofrat no inferior a 

la corresponent a 3 h de formigonament. 

La terminadora ha de tenir capacitat per a acabar el formigó a un ritme igual al de fabricació. 

3.4.5.1.3 Unitat i criteris d’amidament 

m2 de superficie realment executada, mesurada d'acord amb les seccions-tipus indicades per la 

D.F.

No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 

de la capa subjacent. 

3.4.5.1.4 Normativa de compliment obligatori 

* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural." 

* 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 del 5.9), O.M. 

del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 

* Ordre Circular 311/90 CyE del MOPU (D.G.C.) de 23.3.90 sobre paviments de formigó vibrat. 

6.1 i 2-IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme." 
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3.4.6.- Paviments de mescla bituminosa en calent 

3.4.6.1.1 Definicio i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIO:

Mescla bituminosa col.locada a temperatura superior a la de l'ambient. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col.locació de la mescla bituminosa 

- Compactació de la mescla bituminosa 

- Execució de junts de construcció 

- Protecció del paviment acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

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.F. 

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). 

Toleràncies d'execució: 

 - Nivell de la capa de rodadura............................................................................ ± 10 mm 

 - Nivell de les altres capes................................................................................... ± 15 mm 

 - Planor de la capa de rodadura..................................................................... ± 5 mm/3 m 

 - Planor de les altres capes ............................................................................ ± 8 mm/3 m 

 - Regularitat superficial de la capa de rodadura...........................................<= 5 dm2/hm 

 - Regularitat superficial de les altres capes................................................<= 10 dm2/hm 

 - Gruix de cada capa .................................................................... >= 80% del gruix teòric 

 - Gruix del conjunt ........................................................................ >= 90% del gruix teòric 

3.4.6.1.2 Condicions del procés d’execució 

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 
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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 fluidificats o aigua a la superfície. 

L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament. 

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. 

La mescla s'ha de col.locar en franges successives mentre la vora de la franja contígua estigui 

encara calenta i en condicions de ser compactada. 

A les vies sense manteniment de la circulació, amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, 

s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més 

estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. 

Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de 

piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior. 

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, i que les longitudinals quedin a un mínim de 15 cm 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. Els junts transversals de les capes de 

rodadura s'han de piconar transversalment, disposant els recolzaments necessaris per al corró. 

La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui soportar una 

càrrega. 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 



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca est de la part Alta de Salinas 

 (T.M. Sant Boi de Llobregat) 

Plec de Condicions Tècniques

212

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.F. 

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. 

3.4.6.1.3 Unitat i criteris d’amidament 

t de pes mesurada segons les especificacions de la D.F. 

No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 

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 en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 

3.4.6.1.4 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 del 5.9), O.M. 

del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 

* Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 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." 

3.4.7.- Regs sense granulats  

3.4.7.1 Regs amb lligants hidrocarbonats  

3.4.7.1.1 Definicio i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIO:

Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic. 

S'han considerat els següents regs: 

- Reg d'emprimació 

- Reg d'adherència 

- Reg de penetració 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el reg d'emprimació o de penetració: 
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- Preparació de la superfície existent 

- Aplicació del lligant bituminós 

- Eventual extensió d'un granulat de cobertura 

En el reg d'adherència: 

- Preparació de la superfície existent 

- Aplicació del lligant bituminós 

CONDICIONS GENERALS: 

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. 

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. 

En els regs d'emprimació o de penetració, quan la D.F. ho consideri oportú es podrà dividir la 

dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades. 

3.4.7.1.2 Condicions del procés d’execució 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la D.F. Ha de complir les 

condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent i no ha de ser reblandida 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 hagi acabat el curat o la ruptura del lligant. 
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REG D'ADHERENCIA: 

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. 

En una segona aplicació es pot rectificar afegint lligant on falti o absorbint l'excés estenent una 

dotació de sorra capaç d'absorbir el lligant. 

El granulat ha de ser de sorra natural procedent de piconat o mescla de granulats. Ha de passar, 

en la seva totalitat, pel tamís 5 mm (UNE 7-050). 

REG D'EMPRIMACIO O DE PENETRACIO: 

S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg. 

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 del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de 

4,76 mm. 

3.4.7.1.3 Unitat i criteris d’amidament 

CRITERI GENERAL: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.F. 

No són d'abonament els excessos laterals. 

REG D'EMPRIMACIO O DE PENETRACIO: 

Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al tràfic. 

3.4.7.1.4 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 del 5.9), O.M. 

del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 

* Ordre Circular 294/87T del MOPU (D.G.C.) de 23.12.87 sobre regs amb lligants hidrocarbonats. 
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3.5.- INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ  

3.5.1.- Clavegueres   

3.5.1.1 Clavegueres amb tub de formigó circular i encadellat   

3.5.1.1.1 Definicio i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIO:

Formació de clavegueró, claveguera o col.lector amb tubs de formigó circulars o ovoides 

encadellats, col.locats sobre llit d'assentament de formigó, rejuntats interiorment amb morter de 

ciment i argollats amb formigó, o amb maó foradat o rajola ceràmica col.locats amb morter. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Execució de la solera de formigó 

- Col.locació dels tubs 

- Segellat dels tubs 

- Rebliment amb formigó per acabar el llit d'assentament 

- Realització de proves sobre la tuberia instal.lada 

CONDICIONS GENERALS: 

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.F. 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 D.F. 

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 formigonament 

com disgregacions o buits a la massa. 

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. 
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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 tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament 

les proves de pressió interior i d'estanqueïtat en els trams que especifiqui la D.F. 

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'estanqueïtat .............................................................................. <= 1 kg/cm2 

Argollat de formigó: 

 - Gruix de l'anella.................................................................................................. >= 5 cm 

  ........................................................................................................................... <= 10 cm 

 - Amplària de l'anella .......................................................................................... >= 20 cm 

  ........................................................................................................................... <= 30 cm 

3.5.1.1.2 Condicions del procés d’execució 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de 

manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 

Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. 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 D.F. En cas contrari cal avisar la D.F. 

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. 
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Les tuberies 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'estanqueïtat segons la normativa vigent. 

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanqueïtat, 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 D.F. 

3.5.1.1.3 Unitat i criteris d’amidament 

m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.F., entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 

efectuat.

Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia 

instal.lada. 

3.5.1.1.4 Normativa de compliment obligatori 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural." 

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." 
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3.5.1.2 Clavegueres amb tub de formigó ovoide  

Veure "Clavegueres amb tub de formigó circular i encadellat" 

3.5.1.3 Clavegueres amb tub de formigó armat amb unió elàstica de campana  

Veure "Clavegueres i col.lectors amb tub de formigó amb unió elàstica de campana" 

3.5.1.4 Clavegueres i col.lectors amb tub de PVC 

3.5.1.4.1 Definicio i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIO:

Formació de claveguera o col.lector amb tubs de PVC col.locats soterrats. 

S'han considerat els tipus de tubs següents: 

- Tub de PVC alveolat amb unió amb anella elastomèrica 

- Tub de PVC injectat amb unió encolada 

- Tub de PVC injectat amb unió amb anella elastomèrica 

- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla 

- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonament, amb unió amb massilla 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 

- Baixada dels tubs al fons de la rasa 

- Col.locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas 

- Unió dels tubs 

- Realització de proves sobre la tuberia instal.lada 

CONDICIONS GENERALS: 

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.F. 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. 

Els tubs han d'estar situats sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de 

complir l'especificat en la D.F. 

La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de 

l'altre amb l'interposició d'una anella de goma col.locada prèviament a l'allotjament adeqüat de 

l'extrem de diàmetre exterior més petit. 
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La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de 

l'altre, encolant prèviament l'extrem de diàmetre exterior més petit. 

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. 

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 tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament 

les proves de pressió interior i d'estanqueïtat en els trams que especifiqui la D.F. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat 

en el seu plec de condicions. 

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 

 - En zones amb trànsit rodat ............................................................................ >= 100 cm 

 - En zones sense trànsit rodat............................................................................ >= 60 cm 

Amplària de la rasa............................................................................>= diàmetre exterior + 50 cm 

Pressió de la prova d'estanqueïtat .............................................................................. <= 1 kg/cm2 

3.5.1.4.2 Condicions del procés d’execució 

Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. 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 D.F. En cas contrari cal avisar la D.F. 

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 tuberies 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. 
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Si es formigona el tub, s'haurà de fer per capes, perquè no es deformi el tub. 

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. 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha de ser 

agressiu pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de 

l'efluent.

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'estanqueïtat segons la normativa vigent. 

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanqueïtat, 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 D.F. 

3.5.1.4.3 Unitat i criteris d’amidament 

m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.F., entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 

efectuat.

Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia 

instal.lada. 

3.5.1.4.4 Normativa de compliment obligatori 

PPTG-TSP-86 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones." 

5.1-IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenaje." 
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5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial." 

3.5.2.- Soleres per a pous de registre  

3.5.2.1 Soleres amb mitja canya de formigó, per a pous de registre  

3.5.2.1.1 Definicio i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIO:

Soleres de formigó en massa, amb forma de mitja canya, per a pous de registre. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col.locació del formigó de la solera i de la mitja canya 

- Cura del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista. 

Per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de formar una mitja canya entre les boques 

d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que el tub de la conducció i ha de 

quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar a l'alçària de mig tub. 

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament 

com disgregacions o buits a la massa. 

La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 

Amplària de la mitja canya .......................................................Aproximadament igual al D del tub 

Resistència característica estimada del formigó al cap de 28 dies (Fest) 

 >= 0,9 x Fck 

Toleràncies d'execució: 

 - Dimensions..............................................................................................................+ 2%

  ...................................................................................................................................- 1% 

 - Gruix .........................................................................................................................- 5% 

  ..................................................................................................................................+ 0% 

 - Nivell de la solera .............................................................................................. ± 20 mm 

3.5.2.1.2 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. 

Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. 

3.5.2.1.3 Unitat i criteris d’amidament 

Unitat mesurada segons les especificacions de la D.F. 

Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament. 

3.5.2.1.4 Normativa de compliment obligatori 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural." 

3.5.2.2 Soleres de llabordins per a pous de registre 

3.5.2.2.1 Definició i condicions de les partides d'obra executades 

DEFINICIÓ:

Soleres de llambordins, col.locats sobre un llit de formigó, per a pous de registre. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

. Comprovació de la superfície d'assentament 

. Col.locació del formigó de base 

. Cura del formigó 

. Col.locació dels llabordins de la solera 

. Col.locació de la beurada 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista. 

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament 

com disgregacions o buits a la massa. 

La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 

Les peces han de quedar col.locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben 

assentades i encaixades horitzontament sobre el llit de formgió. 

Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment. 

Gruix dels junts entre les peces……………………………………………<=0,8 cm 

Resistència característica estimada 

del formigó al cap de 28 dies (Fest)…………………………………….>=0,9 x Fck 
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Toleràncies d'execució: 

. Dimensions ………………………………………………………………………+ 2% 

……………………………………………………………………………………….-1% 

. Gruix del llit de formigó…………………………………………………………..-5% 

. Nivell de la solera…………………………………………………………… 20mm

3.5.2.2.2 Condicions del procés d'execució 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5ºC i 40ºC. 

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. 

Les peces per col.locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de maceta 

a sobre del formigó fresc. 

Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunade. 

3.5.2.2.3 Unitat i criteris d'amidament 

Unitat amidada segons les especificacions de la D. F. 

Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament. 

3.5.2.2.4 Normativa de compliment obligatori 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural". 

3.5.3.- Parets per a pous de registre  

3.5.3.1.1 Definicio i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIO:

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 massissos als pous 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 
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- Comprovació de l'estanqueïtat 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 FORMIGO: 

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 MAO: 

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: 
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 - 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 

3.5.3.1.2 Condicions del procés d’execució 

CONDICIONS GENERALS: 

Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO: 

La col.locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 

PARET DE MAO: 

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. 

3.5.3.1.3 Unitat i criteris d’amidament 

m de fondària amidada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 

Aquest criteri inclou la part proporcional de solera i graons de polipropilè, amb les especificacions 

dels corresponents apartats del present Plec. 

3.5.3.1.4 Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

3.5.3.2 Elements auxiliars per a pous de registre  

3.5.3.2.1 Definicio i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIO:

Subministrament i col.locació d'elements complementaris de pous de registre. 

S'han considerat els elements següents: 
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- Bastiment i tapa 

- Graó d'acer galvanitzat 

- Graó de ferro colat 

- Graó d'acer recobert de polipropilè 

- Junt d'estanqueïtat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el bastiment i tapa: 

- Comprovació i preparació de la superfície de recolzament 

- Col.locació del bastiment amb morter 

- Col.locació de la tapa 

En el graó: 

- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 

- Col.locació dels graons amb morter 

En el junt d'estanqueïtat: 

- Comprovació i preparació del forat del pou i de la superfície del tub 

- Col.locació del junt fixant-lo al forat del pou per mitjà del mecanisme d'expansió 

- Col.locació del tub dins de la peça del junt 

- Fixació del junt al tub per mitjà de brida exterior 

- Prova de l'estanqueïtat del junt col.locat 

BASTIMENT I TAPA: 

La base del bastiment ha d'estar sòlidament travada per una anella perimetral de morter. L'anella 

no ha de provocar el trencament del ferm perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del 

pou.

El bastiment col.locat ha de quedar ben assentat a sobre de les parets del pou anivellades 

prèviament amb morter. 

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 

moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 

La part superior del bastiment i la tapa han de quedar anivellats amb el ferm  perimetral i mantenir 

el seu pendent. 
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Toleràncies d'execució: 

 - Ajust lateral entre bastiment i tapa...................................................................... ± 4 mm 

 - Nivell entre tapa i paviment ................................................................................. ± 5 mm 

GRAO:

El graó col.locat ha de quedar anivellat i paral.lel a la paret del pou. 

Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 

Els graons s'han d'anar col.locant a mida que s'aixeca el pou. 

Llargària d'encastament ................................................................................................... >= 10 cm 

Distància vertical entre graons consecutius ..................................................................... <= 35 cm 

Distància vertical entre la superfície i el primer graó ............................................................ 25 cm 

Distància vertical entre l'últim graó i la solera ....................................................................... 50 cm 

Toleràncies d'execució: 

 - Nivell.................................................................................................................. ± 10 mm 

 - Horitzontalitat ...................................................................................................... ± 1 mm 

 - Paral.lelisme amb la paret................................................................................... ± 5 mm 

JUNT D'ESTANQUEÏTAT: 

El connector ha de tenir les dimensions adequades a la canonada utilitzada. 

La unió entre el tub i l'arqueta ha de ser estanca i flexible. 

3.5.3.2.2 Condicions del procés d’execució 

CONDICIONS GENERALS: 

El procés de col.locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel 

material.

JUNT D'ESTANQUEÏTAT: 

No s'han d'instal.lar connectors si no es col.loquen els tubs immediatament. 

No s'han d'utilitzar adhesius o lubricants en la col.locació dels connectors. 

El connector s'ha de fixar a la paret de l'arqueta per mitjà d'un mecanisme d'expansió. 

La superfície exterior del tub ha de ser neta abans d'instal.lar el connector. 

La brida s'ha d'apretar amb clau dinamomètrica. 

3.5.3.2.3 Unitat i criteris d’amidament 

Unitat mesurada segons les especificacions de la D.F. 
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3.5.3.2.4 Normativa de compliment obligatori 

3.6.- PROVES D’ESTANQUEÏTAT EN LES XARXES DE SANEJAMENT 

3.6.1.- Introducció 

Tots els elements de la xarxa hauran de ser provats en estanqueïtat. És a dir, que la prova 

d’Estanqueïtat no només abarcarà a tota la canonada de sanejament, sinó que per a garantir 

l’Estanqueïtat del sistema es provaran la resta d'elements, tals com pous de registre, sobreixidors, 

etc.

A l'hora de fixar el tipus de proves a realitzar es diferenciarà entre: 

Xarxa de canonades 

Pous de registre 

3.6.2.- Xarxa de canonades 

La xarxa de canonades podrà ser provada amb aigua o amb aire. Les canonades es provaran per 

trams entre arquetes o pous de registre consecutius. 

La prova amb aigua és, en general, una mica més complexa que la d'aire, ja que és necessari 

mobilitzar un volum d'aigua important en quant el diàmetre sigui una mica més gran i el tram llarg. 

Ara bé, amb una planificació correcta de les proves, l'aigua es pot anar transferint a trams situats 

aigües avall. 

Té l'avantatge de que si la rasa està oberta permet detectar els punts de fuita, si la prova és 

negativa, i poder realitzar fàcils treballs de reparació, ja sigui des de l'exterior o des de l'interior. 

Com ja s'ha indicat en el capítol corresponent a les condicions que han de satisfer els materials, 

tots els tubs que arribin a obra, hauran d'haver passat la prova d’Estanqueïtat en fàbrica. Si no 

s'ha complit aquest requisit, serà necessari realitzar la prova d'aigua amb rasa oberta, ja que sol 

ser típic la pèrdua d'aigua per pors a la canonada, que si la rasa està tapada són il·localitzables i 

poden obligar a realitzar un revestiment interior de tot el tram per a assegurar la impermeabilitat 

del conjunt. 

Si la canonada ha estat provada a fàbrica, la pèrdua d’Estanqueïtat es produirà en les juntes, per 

la qual cosa la prova es podrà realitzar amb aire o amb aigua amb la rasa tapada. 

No obstant, convé indicar que si un aprova amb aire és positiva, el tram és estanc, però si la prova 

d'aire és negativa s'haurà de repetir saturant amb aigua el tub, o bé realitzar la prova de pressió 

amb aigua, per a conèixer més exactament el comportament del tram analitzat. 
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Aquest tipus de proves es realitzaran en canonada de diàmetre petit (fins 1000 m). Per a 

diàmetres iguals o superiors a 1000 m, es realitzarà una inspecció visual de cada tram i es provarà 

amb aire a pressió exclusivament les juntes de les canonades. 

Les esmentades proves només es realitzen quan el nivell freàtic no estigui més alt que 0,90 m. 

sobre la generatriu superior del tub. Si el nivell freàtic està més alt, només es realitzarà una prova 

d'infiltració, mesurant el cabal que entra a la canonada o través del nivell freàtic. Aquest cabal serà 

inferior a 180 litres/cm de diàmetre interior/km de conducció en 24 hores. 

A la taula n° 1 apareix reflectit aquest cabal màxim per a diferents diàmetres de canonades per 

metre lineal de conducció. El cabal està definit en l/s/m, l/h/m i l/d/m. 

3.6.2.1 Prova amb aigua 

La prova consistirà en obturar un tram de canonada col·locat entre dos pous de registre, deixant 

fora del tram aquest pous. 

Per a realitzar l'obturació serà necessari netejar acuradament la zona de recolzament dels 

obturadors i taponar totes les obertures mitjançant obturadors de tipus pneumàtic que s'inflaran al 

donar-les pressió. 

S'executarà l’omplerta de la canonada lentament, deixant sortir l'aire obrint la purga existent en 

l'obturador col·locant aigües a dalt (punt més alt), Una vegada que la canonada estigui plena i l'aire 

totalment desallotjat, es passarà al procés d'impregnar amb aigua el tub per a saturar-lo. 

El temps d'impregnació teòric segons el material del tub serà: 

Formigó: 24 hores 

Fibrociment: 1 hora 

Gres: 1 hora 

PVC: 1 hora 

Fosa:1 hora 

Donat que el temps establert per al formigó és elevat, es permetrà un temps d'impregnació d'1 

hora per al formigó i només es mantindrà el formigó embebut en aigua 24 hores en aquells trams 

que no s'hagi donat la prova inicial i es pensi que saturant més el formigó pot donar un resultat 

positiu.

Passat aquest tems, s'elevarà la pressió de la canonada fins 0,63 bar (6,3 m de columna d'aigua) i 

es mantindrà aquesta pressió durant 30 minuts mesurant el volum d'aigua que s'ha introduït a la 

canonada per a aconseguir mantenir la pressió. 
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Aquest volum d'aigua haurà de ser inferior a l'especificat a la taula no. 2, amb desenvolupament 

per a diferents diàmetre que apareix a la taula no. 3. 

3.6.2.2 Assaig amb aire 

Per a la realització de l'assaig s'haurà de netejar el tram a assajar i sobretot la zona de 

recolzament dels obturadors. El tram a assajar haurà de ser satura amb aigua, si és possible. Ara 

bé, com ja s'ha comentat anteriorment, l'assaig es podrà fer en sec i si aquest és positiu, la 

canonada es podrà definir com estanca; però si el resultat és negatiu, s'haurà de repetir saturant 

convenientment la canonada i s'haurà de tornar a assajar amb aire o amb aigua. 

L'assaig consistirà en introduir aire a pressió en la canonada fins arribar a una pressió d'aire de 63 

kPa (0,63 kg/m2). Si el nivell freàtic està més d'un metre per sobre del tub, no es realitzarà aquest 

tipus d'assaig, passant-se a mesurar l’Estanqueïtat de la canonada pel cabal d'infiltració que es pot 

produir, tal i com s'ha explicat anteriorment. 

S'esperarà a que la pressió s'estabilitzi per sobre de 60 kPa, 3 kPa menys que la pressió inicial. 

Llavors es posarà en marxa un cronòmetre i es mesurarà el temps que es necessitarà per perdre 

una pressió de 7 kPa. 

El temps així mesurat haurà de ser superior a l'indicat a la taula n° 4. Aquesta taula correspon a 

trams de canonada sense empelts, escomeses, etc. Si el tram a provar té escomeses d'altres 

canonades, aquestes hauran de ser obturades, mesures en la seva longitud i diàmetre i s'haurà de 

definir per a aquesta situació el temps mínim de l'assaig. 

Els aspectes a complir per a seguretat dels empleats que realitzaran l'assaig seran:  

El diàmetre màxima de la canonada a assajar serà de 900 mm degut a la impossibilitat 

inicial d'obturar convenientment i sense perill, diàmetres superiors. 

En el moment de l'assaig no haurà d'haver cap empleat en els pous de registre ha on s'han 

col·locat els obturadors, ja que una mala col·locació pot fer saltar aquests quan s'insereix 

l'aire a pressió. 

El compressor haurà de tenir una vàlvula de seguretat que salti quan la pressió sigui 

superior a la de prova, per a evitar una sobrepressió en la canonada. 

Per a canonades de diàmetre igual o superior a 1000 mm, es provaran, després d'una inspecció 

visual de la canonada, totes les juntes mitjançant un assaig d’Estanqueïtat amb aire a pressió. Per 

això, s'emprarà un doble obturador que permeti deixar entre mig la junta a assajar introduint aire a 

pressió d'igual forma que la indicada en l'assaig anterior. També en aquest cas es mesurarà el 

temps que triga en caure la pressió 7 kPa i aquest període de tems serà sempre superior a l'indicat 

al Quadre corresponent. 
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3.6.3.- Pous de registre i altres estructures de sanejament 

Seguint amb un mode d'actuar similar a l'indicat per a les canonades, existiran dues formes 

genèriques d'execució de les proves, ja siguin amb aigua o amb aire. 

La prova amb aigua es realitzarà obturant en primer lloc tots els tubs que escometin al pous que 

se va a provar. El sistema d'obturació serà el mateix que per a la prova d’Estanqueïtat de la pròpia 

canonada. 

Una vegada obturades totes les escomeses d'aigua, es saturarà d'aigua el pou de registre, durant 

un termini màxim de 24 h, i s’omplirà totalment d'aigua, fins a la rasant superior del pou. L'assaig 

consistirà en mesurar el volum d'aigua que és necessari afegir, durant mig hora, al pou de registre 

per a mantenir en tot moment el nivell constant en l'aigua i igual a la rasant superior. Si aquesta 

quantitat d'aigua és inferior a 0,30 l/m2 de pou, l'assaig és vàlid. En cas contrari, és necessari 

realitzar el segellat del pou. S'entén com a superfície del pou, tota la superfície interior del mateix 

que estarà en contacte amb l'aigua durant la realització de l'assaig. 

Al Quadre corresponent s'inicia l'admissió d'aigua permissible per a pous de registre de planta 

circular de diàmetre i alçada variable. 

Donada la dificultat d'obturar la tapa del pou de registre amb unes condicions adequades de 

seguretat per a que no es mogui i salti durant l'assaig no és possible realitzar aquesta prova amb 

aire a pressió. Per aquest motiu es requerirà l'execució d'un assaig per buit que tendeix a absorbir 

els obturadors cap a l'interior de l'arqueta, el que permet l'adequat recolzament de dits obturadors. 

Aquest assaig serà similar a l'assaig amb aire de les canonades però en aquest cas es crea una 

depressió inicial de 45,60 cm de Hg (mercuri) de buit i es mesurarà el temps en davallar fins una 

depressió de 43,00 cm de Hg de buit. Aquest temps haurà de ser sempre superior al que apareix 

representat al Quadre corresponent. 

3.7.- PROVES DE CÀRREGA 

Es defineix com a prova de càrrega al conjunt d’operacions de control destinades a comprovar 

l’adequada concepció, l’estabilitat i el bon funcionament de l’obra. 

No es procedirà a la realització de les proves de càrrega fins després d’haver comprovat que el 

formigó ha assolit la resistència característica especificada en el Projecte. 

El tren de càrregues de la prova haurà de ser aprovat prèviament per la Direcció Facultativa. 

Durant el desenvolupament de les proves, seran adoptades totes les precaucions necessàries per 

a evitar un possible accident. 
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En cas que aparegui cap defecte que el Director Facultatiu consideri perillós se n’estudiaran les 

seves possibles causes i seran adoptades les mesures que el Director Facultatiu consideri 

oportunes. 

Un cop finalitzades les proves es redactarà un Acta en la que, a més a més de les observacions 

que consideri oportunes el Director Facultatiu, s’inclouran els següents apartats: 

Dades generals:Data, persones assistents a la prova, clau del Projecte i finalitat de la prova 

Descripció de les obres 

Estat de les obres previ a la realització de les proves 

Tren de càrregues utilitzat 

Aparells de mesura, amb descripció i marques 

Condicions meteorològiques 

Punts de referència respecte als que s’hagin efectuat mesures i deixat constància per a 

identificacions futures 

Descripció de l’assaig i resultats obtinguts 

Estat final de l’obra 

4.- NORMES AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 

Les normes d’amidament i abonament de molts dels materials i partides descrits en aquest Plec 

figuren ja en el capítol d’especificacions corresponent (veure 2 i 3), en l’apartat “Unitat i criteris 

d’amidament”. 

S’esmenten a continuació les normes d’amidament i abonament d’aquelles partides de les quals 

no s’han especificat prèviament, i d’altres normes generals. 

4.1.- MOVIMENTS DE TERRES 

4.1.1.- Metre cúbic excavació, càrrega i transport a l’abocador de rasa amb mitjans 
mecànics en qualsevol tipus de terres excepte roca, en obres de 
clavegueram, mesurat sobre perfil, inclus canon d’abocament. 

L’excavació en rasa es mesurarà en metres cúbics realment excavats, mesurats per diferència 

entre els perfils presos abans d’iniciar els treballs i els perfils finals segons la secció tipus que  

definirà la I.F. per cada un dels trams abans de començar els treballs. 

Inclou el transport a abocador o lloc d’utilització dels productes que no hagin de ser utilitzats amb 

posterioritat en el replé de la propia excavació, i l’amuntegament, al costat del lloc de treball, dels 

que hagin d’emprar-se per a aquests fins. 
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El preu d’aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, 

maquinaria i ma d’obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats 

circumstancials precises per tal que l’obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa. 

4.1.2.- Metre quadrat d’apuntalament o estrebament de rases i pous de qualsevol 
amplada en obres de clavegueram. 

L’apuntalament de rases i pous es mesurarà per metres quadrats de paret lateral coberta. Es 

considera apuntalament totalment quallat quan la superficie coberta sigui igual al 100 % de la 

superficie lateral. Altres apuntalaments parcials estan també previstos al quadre de preus. 

Previament a l’inici de les obres de cada tram i en funció de la secció tipus de rasa escollida, la I.F. 

decidirà la necessitat i, en cas afirmatiu, el grau d’estrebament requerit. 

El preu d’aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, 

maquinaria i mà d’obra necessaris per a la seva execució, i, en general, totes les necessitats 

circumstancials precises per tal que l’obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa. 

4.1.3.- Metre cúbic de suplement a l’excavació per esgotament d’aigua freàtica, en 
excavació a cel obert, rases i pous, amb electroboomba sumergible, mesurat 
sobre perfil. 

Aquest preu és d’aplicació en aqueles excavacions que es realitzin sota el nivell de l’aigua freàtica, 

i que requereixin de mitjans auxiliars per a l’eliminació d’aquesta. El preu s’aplicarà com a 

suplement al propi preu d’excavació de les terres en qüestió. L’amidament aplicable es el volum en 

m3 de terres realment excavades per sota del nivell freàtic. 

El preu d’ aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, 

maquinaria i mà d’obra necessaris per a la seva execució, i, en general, totes les necessitats 

circumstancials precises per tal que l’obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa 

4.2.- TUBS I ACCESSORIS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 

4.2.1.- Metre lineal de canonada prefabricada de plàstic (P.V.C. rígid o flexible, 
P.R.F.V., polietilè,...) de qualsevol diàmetre 

El subministrament i col.locació de canonada prefabricada de plàstic es mesurarà i abonarà per 

metres lineals de canonada realment col.locada, amidada segons les especificacions de la D.F., 

entre els eixos dels elements o dels punts per conectar. 

S’entenen incloses en aquesta unitat el subministrament i les operacions d’instal.lació i prova de la 

canonada, independentment de què la redacció del preu corresponent ho detalli o no. 
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El preu d’aplicació inclou el subministrament, manipulaació i utilització de tots els materials, 

maquinaria i mà d’obra necessaris per a la seva execuciói, en general totes les necessitats 

circumstancials precises per tal que l’obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa. 

4.3.- UNITATS D’OBRA NO INCLOSES EN AQUEST PLEC 

Les obres no prescrites en el Projecte i que calgui realitzar a judici de el Director Facultatiu es 

pagaran d’acord amb els preus de la Base de Preus de Referència de l’Intitut Municipal 

d’Urbanisme (Edició Juny 1.999: Mètode Barcelona 1.0). En cas de que tampoc aquí no hi 

figuressin, es pagaran aplicant els preus unitaris del Quadre de Preus. 

Si aquests no exhaurissin la valoració d'aquestes obres es faran els necessaris contradictoris entre 

l'Administració i la Contracta basant-se en els que figuren en el present Projecte o en el Quadre de 

Preus de l’Ajuntament de Barcelona actualitzats al moment del seu ús o aplicació. 

4.4.- RESERVA PER A INSTAL·LACIONS ESPECIALS 

L'Administració es reserva el dret d'adquirir per sí mateixa aquells materials propis o elements que 

per la seva naturalesa especial no siguin d'utilització normal en les Obres, o estiguin subjectes a la 

situació dels mercats en el moment de l'execució; podent, d'acord amb aquest apartat, contractar 

separadament subministrament i col·locació de tots o part dels esmentats materials, sense que el 

Contractista tingui dret a cap reclamació. 

Si aquest fos el cas, el Contractista donarà tota classe de facilitats per a la instal·lació i realització 

de proves per part de la casa subministradora o instal·ladora, si bé se li pagaran totes les 

despeses que això origini, calculades contradictòriament per la Direcció Facultativa. 

4.5.- PARTIDES ALÇADES 

Les partides alçades compreses en aquest Projecte queden classificades com a "Partides Alçades 

a justificar" i "Partides Alçades d'abonament íntegre". 

Es consideren "Partides Alçades a justificar" les susceptibles de ser mesurades en totes les seves 

parts en unitats d'obra amb preus unitaris. Aquestes s'abonaran als preus de la contracta, d'acord 

amb les seves condicions i al resultat de les mesures corresponents. 

Quan els preus d'una o vàries unitats d'obra de les que integren una partida alçada a justificar no 

figurin incloses en els quadres de preus, es procedirà conforme al que s'ha disposat en el paràgraf 

segon de l'article 150 del Reglament General de contractació de l'Estat. 

Perquè la introducció dels nous preus així determinats no es consideri modificació del Projecte 

hauran de complir-se conjuntament les dues condicions següents: 

1a. Que l'Administració contractant hagi aprovat, a més dels nous preus, la justificació i 

descomposició del pressupost de la partida alçada. 
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2a. Que l'import total de l'esmentada partida alçada, tenint en compte en la seva valoració tant els 

preus inclosos en els quadres de preus com els nous preus d'aplicació, no excedeixi de l'import 

figurat en el Projecte. 

Es consideren "Partides Alçades d'abonament íntegre" aquelles que es refereixin a treballs definits 

en els documents contractuals del Projecte i no siguin susceptibles de amidament segons el Plec. 

Les partides alçades d'abonament íntegre s'abonaran al Contractista en la seva totalitat, un cop 

finalitzats els treballs o obres a les quals es refereixen d'acord amb les condicions del contracte i 

sense perjudici del que pugui establir el Plec de prescripcions tècniques particulars respecte del 

seu abonament fraccionat en casos justificats. 

Quan l’especificació dels treballs o obres constituïts d'una partida alçada d'abonament íntegre 

figuri de manera incompleta, imprecisa o insuficient al final de la seva execució, s'atindrà a les 

instruccions que dicti per escrit la Direcció facultativa, contra les quals podrà alçar-se el 

Contractista, en cas de disconformitat, en la forma que estableix el Reglament General de 

Contractació de l'Estat. 

4.6.- OBRES QUE NO SÓN D’ABONAMENT 

No es pagaran les obres que no s'ajustin al Projecte o a les prescripcions per escrit de el Director 

Facultatiu en contra i que el Contractista hagi executat per error, per comoditat o per conveniència. 

4.7.- NORMES COMPLEMENTÀRIES D’AMIDAMENT I ABONAMENT 

Per totes les unitats no definides i que consten en el Quadre de Preus del Projecte, s'entén que el 

pagament correspon a l'obra totalment executada i acabada d'acord amb el Plec de Condicions, 

incloent-hi mà d'obra, materials, estris i maquinària precisa i totes les despeses ocasionades per 

deixar l'obra realitzada de conformitat amb allò prescrit al present Projecte. 

4.8.- CERTIFICACIONS 

Les obres executades es pagaran al Contractista per mitjà de certificacions mensuals, que 

incloguin relacions valorades de les obres realment executades en el període a que fa referència 

cada certificació d'acord als Preus del Quadre aplicats segons aquest capítol del Plec i entenent-se 

compreses les valoracions descrites per a cada unitat en els articles del Capítol 3 d'aquest Plec. 

4.9.- OBRES I MATERIALS DE PAGAMENT EN CAS DE RESCISSIÓ DE LA 
CONTRACTA 

Pel cas de rescissió de la Contracta, qualsevol que fos la causa, no seran de pagament més obres 

incompletes que les que constitueixin unitats completes definides en el Quadre de Preus, sense 

que es pugui demanar la valoració d'unitats d'obra fraccionades en una altra forma que l'establerta 

en l'esmentat Quadre. Qualsevol altra operació realitzada, material utilitzat o unitats que no 
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estiguin totalment acabades, no seran objecte de pagament, llevat d'amuntegaments i/o obres 

especials d'infrastructura. 

5.- DISPOSICIONS GENERALS 

5.1.- RÈGIM JURÍDIC 

El Contracte corresponent al present Projecte es regira per la Llei i Reglament de Contractes de 

l’Estat i per les prescripcions dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Generals. 

El Contractista renuncia al fur del seu domicili social en totes les qüestions que sorgeixin amb 

motiu de les obres. 

5.2.- CONEIXEMNT DELS DOCUMENTS CONTRACTUALS 

El desconeixement del Contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que 

formen el mateix o de les Instruccions, Plecs o Normes de tota classe promulgats per 

l'Administració que puguin tenir aplicació a l’execució del pactat, i especialment dels enumerats en 

el Capítol I del Plec, no eximirà al Contractista de l’obligació del seu compliment. 

El Contractista haurà de revisar, immediatament després d'haver-los rebut, tots els plànols que li 

hagin estat facilitats i informar, en el termini màxim de trenta (30) dies, per escrit al Director d'Obra, 

sobre qualsevol error o omissió que aprecia en ells. En el cas que no trobi cap contradicció haurà 

d'establir-ho, en el mateix termini i de la mateixa forma. 

5.3.- REPRESENTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ 

L’Administració designarà un tècnic competent com a Director d'Obra, que serà responsable de la 

comprovació i vigilància de la correcta realització de l'obra contractada. 

Com a delegat d'aquest per supervisar directament les Obres podrà nomenar-se un altre tècnic 

competent, que ostentarà la representació del Director d'Obra a tots els efectes Previstos en el 

Plec. 

5.4.- REPRESENTACIÓ PERSONAL I OFICINA D’OBRA DEL CONTRACTISTA 

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 
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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. 

El Contractista haurà de designar un representant, anomenat Delegat del Contractista en el Plec, 

amb plens poders per responsabilitzar-se directament de l’execució de les obres. És condició "sine 

qua non" que aquest Delegat sigui titulat superior o mig, especialista en construcció d'obres 

hidràuliques. D'ell dependran un encarregat general, també titulat superior o mig, i un topògraf. Les 

seves experiències professionals hauran d'ésser acceptades per l'Administració. 

El Delegat del Contractista haurà de residir en un punt proper a l’obra i no podrà absentar-se mes 

de sis (6) dies hàbils al mes amb un màxim de quinze (15) dies al trimestre, a més a més sempre 

ho tindrà que posar en coneixement de l'Administració. Haurà d'estar assabentat del projecte per 

poder actuar davant l'Administració com a Delegat del Contractista. 

L’encarregat general haurà de tenir autoritat suficient i experiència provada per executar les obres 

que dicti la Direcció de l’Obra, relatives a compliment de Contracte. Haurà d'estar de forma 

permanent a peu d'obra totes les hores laborals i amb dedicació exclusiva per aquestes obres. 

Excepte per a aquells casos en els que el Reglament General de Contractació o el Plec de 

Clàusules Administratives Generals estableixin els terminis precisos, el Delegat està obligat a 

prendre la decisió que estimi pertinent, quan sigui requerit per l'Administració, en un termini màxim 

de tres (3) dies, incloent-hi el temps emprat en realitzar totes les consultes que precisi. 

El Contractista entregarà al Director d'Obra, per a la seva aprovació si procedeix i amb la 

periodicitat que aquest determina, la relació de tot el personal que hagi de treballar en les obres. 

Qualsevol persona emprada pel Contractista que, a judici del Director d'Obra, observi mala 

conducta, sigui negligent o incompetent en les seves labors haurà d'ésser separada de l’obra, 

havent-se de substituir el més ràpid possible i mai en un termini superior a deu (10) dies. 

El Contractista haurà d’instal·lar, abans del començament de les obres i mantenir-la mentre durin, 

una oficina d'obra en el lloc que considera més apropiat, prèvia conformitat del Director d'Obra. El 

Contractista haurà de conservar en ella, necessàriament, almenys una copia autoritzada dels 

documents contractuals del Projecte i Llibre d'Ordres. L’Administració li subministrarà una copia 

dels esmentats documents abans de la data en que tingui lloc la comprovació del replanteig. El 

Contractista no podrà procedir al canvi o trasllat de l’oficina d'obra sense autorització del Director 

d'Obra. 

5.5.- COMUNICACIONS AMB L’ADMINISTRACIÓ 

El Llibre d'Ordres serà diligències prèviament per l'Administració, s'obrirà en la data de 

comprovació de replanteig i es tancarà en la recepció definitiva. 
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Durant aquest període de temps estarà a disposició del Director d'Obra que, quan procedent, 

anotarà en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les amb la 

seva signatura. 

El Contractista estarà també obligat a transcriure en l’esmentat Llibre totes les ordres o 

instruccions que rebi per escrit del Director d'Obra i a signar, als efectes procedents, l’oportú acús 

de rebut, sense perjudici de la necessitat d'una posterior autorització de tals transcripcions per 

aquell, amb la seva signatura, en el Llibre indicat. 

Efectuada la recepció definitiva, el Llibre d'Ordres passarà a poder de l'Administració, si bé podrà 

ser consultat en tot moment pel Contractista. 

Totes les comunicacions entre el Director d'Obra i el Contractista s'enviaran amb una copia a 

l’objecte de que el destinatari la signi, posant en el seu acabament "assabentat", i la retorni en el 

termini màxim de cinc (5) dies fent constar la data en que la retorna. 

5.6.- DISPOSICIONS LEGALS COMPLEMENTÀRIES 

El Contractista vindrà obligat al compliment de totes les disposicions que s'estableixin en el Plec 

de Clàusules Administratives Generals pel que es refereix a les disposicions legals en matèria 

laboral, seguretat social, seguretat i salut en el treball, propietat industrial i comercial, etc., que 

estiguin vigents durant el període d'execució de les obres. 

5.7.- CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL PROJECTE 

Els treballs mencionats al Plec de Condicions i omesos als Plànols, o viceversa, hauran d'ésser 

executats com si fossin exposats als dos documents. En cas de contradicció entre els Plànols i el 

Plec de Condicions, prevaldrà allò prescrit en aquest últim. 

Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels detalls de 

l'Obra que siguin indispensables per portar a terme l'esperit o intenció exposats en els esmentats 

documents i que, per ús o costum, hauran de ser realitzats, no només no eximiran el Contractista 

de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, al 

contrari, hauran de ser executats com si haguessin estat completament i correctament especificats 

en els Plànols i Plec de Condicions. 

5.8.- AUTORITAT DEL DIRECTOR FACULTATIU 

El Director Facultatiu de les Obres resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat 

dels materials emprats de les diferents unitats d'obra contractades, interpretació de Plànols i 

especificacions i, en general, tots els problemes que es plantegin durant l'execució dels treballs 

encomanats, sempre que estiguin dins de les atribucions que li concedeixi la Legislació vigent 

sobre el particular. 
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5.9.- SUB-CONTRACTES 

Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ del Director Facultatiu de 

les mateixes. 

Les sol licituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i acompanyar-se 

amb un testimoni que acrediti que l'organització que s'ha d'encarregar dels treballs que han de ser 

objecte de subcontracte està particularment capacitada i equipada per a la seva execució. El Director 

d’Obra podrà demanar qualsevol informació addicional abans de decidir si procedeix concedir la 

subcontractació. L'acceptació del subcontracte no eximirà al Contractista de la seva responsabilitat 

contractual. El Contractista no podrà conferir en els subcontractes cap dret o concessió que ell no 

tingui adjudicat a través del Contracte. 

5.10.- PROGRAMA DE TREBALLS 

Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de l'Administració un 

programa de treball, amb especificacions de equips de treball,  terminis parcials i data d'acabament de 

les diferents unitats d'obra, compatible amb el termini total d'execució que figuri al projecte licitat o que 

s’hagi establert a alguna clausula administrativa amb l’organisme licitant. El pla tindrà en compte 

qualsevol posible particularitat als moments de construcció especificament mencionats als diferents 

documents del projecte. Aquest pla, una vegada aprovat, s'incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per 

tant, caràcter contractual. 

Val a dir que els cronogrames i les previsions de fases d’obra expressats als Annexos corresponents 

del Projecte per tal de minimitzar l’impacte sobre el trànsit, són purament orientatius. En cap cas el 

constractiste no podrà reclamar compensació econòmica pels possibles canvis que poguessin 

produir-se respecte a la planificació inicial. 

Totes les despeses originades pels desviaments de trànsit, i tall de carrers així com les despeses 

generades en concepte d’informació ciutadana seran a càrrec del contractista. 

El Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels serveis, equips i maquinària que es 

compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els mitjans proposats quedaran adscrits a 

l'Obra sense que, en cap cas, el Contractista pugui retirar-los sense autorització de l'Administració. 

L’acceptació del pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà l’exempció alguna de 

responsabilitat pel Contratista en cas d’incompliment dels terminis parcials o totals convinguts. 

5.11.- REPLANTEIG I CONTROL GEOMÈTRIC DE LES OBRES 

Signada l’escriptura de contractació, el Tècnic Titulat Director, en presència del Contractista, 

comprovarà sobre el terreny el replanteig que s’hagi realitzat de les obres. S’alçarà, per triplicat, un 

acta que, signada per ambdues parts, deixarà constància de la bona realització del replanteig i la 

seva concordança amb el terreny, o pel contrari, si és precís variar-ho i redactar un Projecte 
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Reformat. En el primer cas, podran iniciar-se les obres i en el segon, es donarà coneixement al 

Promotor. 

El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per 

efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de control o de referència que es 

requereixin. En els mateix termes haurà de preveure els medis necessaris pel control geometric de 

les obres que es desenvolupen, inclòs el cas d’instrumentalització d’algun element de l’obra. 

El Contractista proporcionarà al Director d'Obra i als seus Delegats o subalterns tota classe de 

facilitats per als replantejaments, així com per a la inspecció de la mà d'obra en tots els treballs, 

amb l’objecte de comprovar el compliment de les condicions establertes en el Plec, permetent 

l'accés a qualsevol part de l'obra, àdhuc als tallers o fabriques on es produeixin els materials o es 

realitzin treballs per a les obres. 

5.12.- INICIACIÓ I AVANÇ DE LES OBRES 

El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l'ordre de el Director Facultatiu, i començarà 

els treballs en els punts que s'assenyalin. La seva realització s'efectuarà de manera que pugui 

garantir-se el seu acabament, d'acord amb el Projecte que va servir de base al Contracte, en els 

terminis programats. 

5.13.- PLÀNOLS DE DETALL DE LES OBRES 

A petició de el Director Facultatiu de les Obres, el Contractista prepararà tots els Plànols de detall 

que s'estimin necessaris per a l'execució de les obres contractades. Els Plànols esmentats es 

sotmetran a l'aprovació de el Director Facultatiu, acompanyats si cal per les Memòries i Càlculs 

justificatius que es requereixin per a la seva major comprensió. 

5.14.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE D’OBRA 

Si l'execució de les Obres implica la necessitat ineludible d'introduir certes modificacions en el 

Projecte, durant el seu desenvolupament, el Director Facultatiu podrà ordenar o proposar les 

modificacions que consideri necessàries d'acord amb aquest Plec i la Legislació vigent sobre la 

matèria.

5.15.- OBLIGACIÓ DE REDACTAR ELS PLÀNOLS AL FINAL D’OBRA 

El Contractista està obligat a redactar, al seu càrrec, els Plànols final d'Obra (Plànols "as built") a 

mida que es vagin executant les diferents unitats d'obra. 

El Director Facultatiu podrà exigir-los sempre que ho consideri oportú i en particular en el moment 

de la certificació de la unitat corresponent. 
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5.16.- PERMISOS I LLICÈNCIES 

El Contractista haurà d'obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries per a 

l'execució de les Obres, exceptuant els corresponents a l'expropiació de les zones definides en el 

Projecte. 

5.17.- SENYALITZACIÓ DE LES OBRES I PROTECCIÓ DEL TRÀNSIT 

La senyalització de les Obres durant la seva execució es fa d'acord amb l'Ordre Ministerial del 14 

de març de 1960, els aclariments complementaris que es recullen a l'O.M. no. 67/1960 de la 

Direcció General de Carreteres i altres disposicions actualment vigents al respecte, o que 

poguessin fer-se executives abans de la finalització de les Obres. 

L'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin pel 

trànsit siguin mínimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el trànsit ha de mantenir-se en 

perfectes condicions de rodolada. En iguals condicions s'hauran de mantenir els desviaments 

precisos. En el cas de que aquestes actuacions haguessin d’estar realitzades en horari nocturn o 

festiu, aquestes no produiran un preu diferent al establert al pressupost, ja que els costos 

addicionals se suposen inclossos en les partides del pressupost. 

5.18.- CONSTRUCCIÓ I CONSERVACIÓ DELS DESVIAMENTS 

Si l'execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o rampes d'accés a 

trams parcials o totalment acabats, aquests es construiran d'acord a les característiques que 

figuren en els corresponents Plànols de detall i documents que es redactin durant l'Obra i 

s'abonaran d'igual manera que les restants obres contractades. La seva conservació durant el 

termini d'utilització estarà a càrrec del Contractista. 

En tot cas, l'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que 

se’n derivin per al trànsit siguin mínimes i el Contractista adoptarà les mesures necessàries per a 

la seva perfecta regulació.  

Si les circumstàncies ho requereixen, el Director Facultatiu de les Obres podrà exigir la col·locació 

de semàfors. En el cas de que aquestes actuacions haguessin d’estar realitzades en horari 

nocturn o festiu, aquestes no produiran un preu diferent al establert al pressupost, ja que els 

costos addicionals se suposen inclossos en les partides del pressupost. 

5.19.- PRECAUCIÓ CONTRA INCENDIS 

El Contractista haurà d'ajustar-se a les disposicions vigents per a la prevenció i control d'incendis, 

així com a les que dicti el Director Facultatiu de les Obres.  
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En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenguin focs innecessaris, i serà 

responsable de la propagació dels que es requereixin per a l'execució de les Obres, així com dels 

mals i perjudicis que per aquest motiu es produeixin. 

5.20.- AMUNTEGAMENTS, AMIDAMENT I APROFITAMENT DE MATERIALS 

Queda completament prohibit efectuar amuntegaments de materials, de qualsevol naturalesa, 

sobre la plataforma del carrer o carretera i en aquelles zones marginals que defineixi el Director 

Facultatiu de les Obres. 

Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la preservació de la seva qualitat i per 

tant l'acceptació per a la utilització a l'Obra, requisits que hauran de ser comprovats en el moment 

de la seva utilització. 

Les superfícies emprades com a zones d'amuntegament hauran de condicionar-se una vegada 

acabada la utilització dels materials amuntegats en elles, de manera que puguin recuperar el seu 

aspecte original. Totes les despeses requerides per això aniran a càrrec del Contractista.  

El Contractista haurà de situar, en els punts que designi el Director Facultatiu de les Obres, les 

bàscules i/o instal·lacions necessàries per efectuar els amidaments per pes requerits, i la seva 

utilització haurà d'anar precedida de la corresponent aprovació de l'esmentat Enginyer Encarregat.  

Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats en principi, sobre vehicles 

adequats, en els punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles hauran de ser prèviament 

aprovats pel Director Facultatiu de les Obres i, a no ser que tots ells tinguin una capacitat 

uniforme, cada vehicle autoritzat portarà una marca, clarament llegible, que indiqui la seva 

capacitat en les condicions utilitzades per a la seva aprovació. Quan s'autoritzi la conversió de pes 

a volum, o viceversa, els factors de conversió seran definits pel Director Facultatiu de les Obres 

qui, per escrit, justificarà al Contractista els valors adoptats.  

5.21.- AFECCIONS AL MEDI AMBIENT 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions 

al medi ambient en cas de que puguin produir-se 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 
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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. 

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com plantacions, 

hidrosembrats 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. 

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. 

5.22.- RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES

El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el material 

seleccionat que trobi en les excavacions, materials que s'abonaran d'acord amb els preus que per a 

ells s'hagin establert en el Contracte. En qualsevol cas, el Contractista haurà de proveir els materials 

necessaris per executar aquelles parts de l'Obra, la realització de les quals s'hagi previst executar 

amb materials utilitzats en altres unitats. 

Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran d'ésser reparats a càrrec del Contractista, de 

manera immediata. 

Les persones que resultin perjudicades hauran d'ésser compensades adequadament, a càrrec del 

Contractista. 

Les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran d'ésser reparades a càrrec del 

Contractista, restablint les primitives condicions o compensant els danys i perjudicis causats de 

qualsevol altre manera acceptable. 

De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o 

descobreixin durant l'execució de les Obres, havent de donar notícia immediata de les troballes al 

Director Facultatiu i col locar-los sota custòdia. 

Especialment adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits 

d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ésser 

perjudicial, durant l'execució de les Obres. 

5.23.- CONSERVACIÓ DEL PAISATGE 

El Contractista pararà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les diferents operacions i 

instal·lacions que necessiti realitzar per a la consecució del Contracte sobre l'estètica i el paisatge 

de les zones en que es trobin situades les Obres. 
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En aquest sentit, tindrà cura que els arbres, fites, tanques, i altres elements que puguin ser 

perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar possibles destrosses que, en 

cas de produir-se, seran restaurades a càrrec seu. 

De la mateixa manera, tindrà cura de l’emplaçament i el sentit estètic de les seves instal·lacions, 

construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de ser prèviament autoritzats pel 

Director Facultatiu de les Obres. 

5.24.- CONSERVACIÓ DE LES OBRES EXECUTADES 

El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin rebudes 

provisionalment, totes les obres que integrin el Projecte. 

De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un termini de garantia, a 

partir de la data de la recepció provisional, havent de substituir, al seu càrrec, qualsevol part 

d'aquestes que hagi experimentat desplaçament o sofert deteriorament per negligència o altres 

motius que li siguin imputables o com a conseqüència dels agents atmosfèrics previsibles o 

qualsevol altra causa que no es pugui considerar com inevitable. 

El Contractista no rebrà cap partida per la conservació de les Obres durant el termini de garantia, 

ja que les despeses corresponents es consideren incloses en els preus unitaris contractats. 

5.25.- NETEJA FINAL DE LES OBRES 

Una vegada que les Obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions de dipòsits i edificis, de caràcter 

temporal i pel servei de l'Obra, hauran de ser remoguts i els llocs del seu emplaçament restaurats 

a la seva forma original. 

De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els accessos a 

préstecs o pedreres, els quals s'abandonaran tan aviat com no sigui necessària la seva utilització. 

Tanmateix, es condicionaran, de la millor manera que sigui possible, procurant que quedin en 

condicions acceptables. 

Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i en 

condicions estètiques d'acord amb el paisatge circumdant. 

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte 

d'abonaments directes per la seva realització. 

5.26.- DESPESES DE CARÀCTER GENERAL A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

Queden a càrrec del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les Obres o la 

seva comprovació, i els replanteigs parcials d'aquestes, així com el dret d'inspecció que legalment 

estigui autoritzat al personal facultatiu, els de construcció, remoguda i retirada de tota classe de 

construccions auxiliars; els de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 
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materials; els de protecció d'amuntegaments o de les pròpies Obres contra tot deteriorament, mal 

o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants; els de 

neteja i evacuació de deixalles i escombraries; els de construcció i conservació durant el termini de 

la seva utilització de petites rampes provisionals d'accés a trams parcials o totalment acabats; els 

de conservació durant el mateix termini de tota classe de desviaments que no es facin aprofitant 

carreteres existents; els de conservació de desguassos; els de subministrament, col·locació i 

conservació de senyals de trànsit i altres recursos necessaris per proporcionar seguretat dins de 

les Obres; els de remoguda de les instal·lacions, eines materials i neteja general de l'Obra a 

l'acabament dels muntatges, conservació i retirada instal·lacions pel subministrament d'aigua i 

energia elèctrica necessària per a les Obres, així com l'adquisició de les esmentades aigües i 

energia; els de les instal·lacions provisionals; els de retirada de materials refusats i correcció de les 

deficiències observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

En els casos de resolució de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la motivi, estaran a 

càrrec del Contractista les despeses originades per liquidació, així com les de retirada dels mitjans 

auxiliars emprats o no en l'execució de les Obres. 

5.27.- ASSAIGS DE CONTROL 

Els assaigs i reconeixements verificats durant l’execució dels treballs no tenen altre caràcter que el 

de simples antecedents per a la recepció. En conseqüència, l'admissió de materials o de peces, en 

qualsevol forma que es realitzi abans de la recepció definitiva, no atenua les obligacions de 

solucionar o reposar que el Contractista contreu si les obres i instal·lacions resulten inacceptables, 

parcial o totalment en l'acte de reconeixement final i prova de recepció. 

Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del Laboratori de Transports i 

Mecànica del Sòl, les de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment i de les que 

successivament puguin ser d'aplicació. 

La Direcció Facultativa comunicarà al Contractista el Laboratori encarregat del Control de Qualitat 

durant l’obra, el qual presentara un programa de control d’acord als volums i tipus d’obra a 

executar. 

El Contractista abonarà als laboratoris respectius, a les tarifes oficialment aprovades, tots els 

assaigs que es realitzin fins al límit de l’u i mig per cent (1,5%) del Pressupost d'Execució Material. 

5.28.- 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.  
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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. 

- 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 D.F. 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 D.F.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. 

5.29.- RECEPCIÓ PROVISIONAL 

El Contractista comunicarà per escrit al Director Facultatiu la data prevista per a la finalització de les 

Obres amb una antelació de trenta (30) dies hàbils, el qual ho comunicarà a la Propietat qui nombrarà 

el seu Representant per a la recepció provisional i qui, al mateix temps, fixarà la data per a aquesta 

mateixa, comunicant-la per escrit al Contractista i a l'Enginyer Encarregat. 

El Contractista haurà d'assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar reclamacions en 

Acta. 

Si es troben les obres en bon estat i segons les prescripcions previstes, un funcionari tècnic 

designat per part de l'Administració contractant i representant d'aquesta les donarà per rebudes, 

aixecant-se la corresponent acta, i començant aleshores el termini de garantia. Si les obres no es 

trobessin en estat de ser rebudes es farà constar a l'acta i el director de les mateixes senyalarà els 

detectes observats i detallarà les instruccions precises, establint un termini per esmenar-los. 

Si esgotat aquest termini el contractista no ho hagués efectuat, se li podrà concedir un nou termini 

improrrogable o declarar resolt el contracte. 

S'aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de la Propietat, el director 

Facultatiu  i el Contractista. 
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5.30.- RECEPCIÓ DEFINITIVA 

Passat el termini de garantia i després dels tràmits reglamentaris, es procedirà a efectuar la recepció 

definitiva de les Obres, una vegada realitzat l'oportú reconeixement d'aquestes, i en el cas que totes 

elles es trobin en les condicions degudes. 

Al procedir a la recepció definitiva de les Obres, s'aixecarà per triplicat l'Acta corresponent que, una 

vegada firmada pel Representant  de la Propietat, el director Facultatiu  i el Contractista s'elevarà a 

l'aprovació de la Superioritat. 

Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts de l’obra susceptibles de ser executades per 

fases que puguin ser lliurades a l’ús públic, segons lo establert en el contracte. 

5.31.- LIQUIDACIÓ 

Dins el termini de 6 (sis) mesos a partir de la data de l'acta de recepció es tindrà que acordar i ser 

notificada al contractista la liquidació corresponent i abonar-li el saldo resultant, en el seu cas. 

Si es produís un retard en el pagament del saldo de liquidació, el contractista tindrà dret a 

percebre l’interès legal del mateix, incrementat en 1,5 punts a partir dels 6 (sis) mesos següents a 

la recepció. 

5.32.- OBLIGACIONS GENERALS I COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ VIGENT 

El Contractista, sota la seva responsabilitat, queda obligat a complir totes les disposicions de caràcter 

social contingudes en el Reglament General de Treball en la Indústria de la Construcció i aplicables 

en torn del règim local del treball, o que posteriorment es dictin. El Contractista queda obligat també a 

complir tot allò que disposi la Llei de Protecció a la Indústria Nacional i el Reglament que la 

desenvolupa, així com les restants que siguin aplicables o que puguin dictar-se. 

5.33.- TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d'execució començarà a contar des de la data de la firma de l'Acta de Replanteig. 

L'Acta de Replanteig es firmarà en el termini màxim de quinze (15) dies a partir de la data de 

l'adjudicació definitiva. 

5.34.- TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l'Acta de Recepció Provisional. 

5.35.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES 

En cas que fos necessari realitzar suspensions temporals, parcials o totals, o suspensió definitiva 

de les obres, s'aplicarà el que dicta al respecte el Reglament General de Contractació i el Plec de 

Clàusules Administratives Generals. 
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5.36.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

La resolució del contracte es regirà per allò establert en el Reglament General de Contractació i en 

les Clàusules del Capítol cinquè (V) del Plec de Clàusules Administratives Generals. A més a més 

es tindrà en compte el següent: 

- En cas de rescissió es donarà al Contractista un termini, a determinar per l'Administració, 

per a que utilitzi el material arreplegat i acabi aquelles unitats d'obres incompletes que 

decideixi el Director d'Obra. En cas de negar-s'hi, l'Administració podrà incautar-se 

mitjançant. Acta i en presencia del Contractista o del seu representant, dels materials i 

mitjans auxiliars precisos per realitzar aquella terminació; si no existissin a l’obra tals 

materials i equips en la mesura de les obres realitzades, es prescindirà d'aquelles parts que 

el Director d'Obra estimi que es deterioraran com a conseqüència de la paralització, 

resultant obres inútils. 

- Si la rescissió és deguda a incompliment del Contracte per part del Contractista, els mitjans 

auxiliars d'aquests podran ésser utilitzats per l'Administració per a l'acabament de les obres 

mitjançant l'abonament d'un preu contradictori. En el cas que el Director d'Obra i el 

Contractista no es posessin d'acord sobre el preu, en el termina de quinze (15) dies decidirà, 

inapel·lable, l'Administració. 

- Si alguna part de les obres inacabades resulten no sols inútils sinó perjudicials i perilloses 

per a terceres persones, el Contractista estarà obligat a acabar-les segons les condicions 

del paràgraf anterior, o restituir les condicions del terreny anteriors a la seva intervenció. En 

cas de negar-s'hi, l'Administració realitzarà els treballs que estimi necessaris per eliminar 

aquests perills, deduint el seu valor de la liquidació de les obres realitzades pel Contractista. 

- Qualsevol que sigui la causa que motivi la rescissió del Contracte, les despeses de 

liquidació, així com les originades per la retirada dels mitjans auxiliars, seran de compte del 

Contractista. 

                Barcelona, Maig de 2010 

                                Autor del Plec: 

              Sgt: Marc Ribés Timoneda 
                                                                                           Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
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  Istram 8.32  

  PROYECTO : Col·lector Sant Boi                                                                                         

  EJE      : Eix 1: Col·lector General 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000        D_TERRES       33.882         0.00          0.0       ENTIBACIÓ        1.492         0.00          0.0 

                     CANONADA        9.000         0.00          0.0     PROTECCIÓ_1        0.500         0.00          0.0 

                   CUBRICIÓ_3       15.378         0.00          0.0     PROTECCIÓ_3        5.200         0.00          0.0 

                    REPOSICIÓ        2.312         0.00          0.0 

        2.000        D_TERRES       33.982        67.86         67.9       ENTIBACIÓ        1.531         3.02          3.0 

                     CANONADA        9.000        18.00         18.0     PROTECCIÓ_1        0.500         1.00          1.0 

                   CUBRICIÓ_3       15.441        30.82         30.8     PROTECCIÓ_3        5.200        10.40         10.4 

                    REPOSICIÓ        2.311         4.62          4.6 

       20.000        D_TERRES       34.859       619.58        687.4       ENTIBACIÓ        1.585        28.04         31.1 

                     CANONADA        9.000       162.00        180.0     PROTECCIÓ_1        0.500         9.00         10.0 

                   CUBRICIÓ_3       16.265       285.35        316.2     PROTECCIÓ_3        5.200        93.60        104.0 

                    REPOSICIÓ        2.310        41.59         46.2 

       30.000        D_TERRES       32.861       338.60       1026.0       ENTIBACIÓ        1.478        15.31         46.4 

                     CANONADA        9.000        90.00        270.0     PROTECCIÓ_1        0.500         5.00         15.0 

                   CUBRICIÓ_3       14.372       153.18        469.4     PROTECCIÓ_3        5.200        52.00        156.0 

                    REPOSICIÓ        2.311        23.11         69.3 

       35.000        D_TERRES       25.325       145.47       1171.5       ENTIBACIÓ        1.163         6.60         53.0 

                     CANONADA        9.000        45.00        315.0     PROTECCIÓ_1        0.500         2.50         17.5 

                   CUBRICIÓ_3        7.153        53.81        523.2     PROTECCIÓ_3        5.200        26.00        182.0 

                    REPOSICIÓ        2.310        11.55         80.9 

       35.000        D_TERRES       65.081         0.00       1171.5       ENTIBACIÓ        0.000         0.00         53.0 

                     CANONADA        9.000         0.00        315.0     PROTECCIÓ_1        0.514         0.00         17.5 

                   CUBRICIÓ_3       32.732         0.00        523.2     PROTECCIÓ_3       17.436         0.00        182.0 

                    REPOSICIÓ        5.400         0.00         80.9 

       40.000        D_TERRES       53.760       297.10       1468.6       ENTIBACIÓ        0.000         0.00         53.0 

                     CANONADA        9.000        45.00        360.0     PROTECCIÓ_1        0.514         2.57         20.1 

                   CUBRICIÓ_3       22.237       137.42        660.6     PROTECCIÓ_3       17.436        87.18        269.2 

                    REPOSICIÓ        4.573        24.93        105.8 

       53.000        D_TERRES       51.201       682.25       2150.9       ENTIBACIÓ        0.000         0.00         53.0 

                     CANONADA        9.000       117.00        477.0     PROTECCIÓ_1        0.514         6.68         26.7 

                   CUBRICIÓ_3       19.859       273.62        934.2     PROTECCIÓ_3       17.436       226.67        495.9 

                    REPOSICIÓ        4.392        58.27        164.1 

       54.000        D_TERRES       51.167        51.18       2202.0       ENTIBACIÓ        0.000         0.00         53.0 

                     CANONADA        9.000         9.00        486.0     PROTECCIÓ_1        0.514         0.51         27.3 

                   CUBRICIÓ_3       19.825        19.84        954.1     PROTECCIÓ_3       17.436        17.44        513.3 

                    REPOSICIÓ        4.392         4.39        168.5 

       54.000        D_TERRES       66.702         0.00       2202.0       ENTIBACIÓ        0.000         0.00         53.0 

                 HOR_LIMPIEZA        1.360         0.00          0.0        CANONADA        8.241         0.00        486.0 

                  PROTECCIÓ_1        4.364         0.00         27.3      CUBRICIÓ_3       24.302         0.00        954.1 

                  PROTECCIÓ_3       27.987         0.00        513.3       REPOSICIÓ        0.000         0.00        168.5 

       60.000        D_TERRES       66.825       400.58       2602.6       ENTIBACIÓ        0.000         0.00         53.0 

                 HOR_LIMPIEZA        1.360         8.16          8.2        CANONADA        8.241        49.45        535.4 

                  PROTECCIÓ_1        4.364        26.19         53.4      CUBRICIÓ_3       24.425       146.18       1100.2 

                  PROTECCIÓ_3       27.987       167.92        681.2       REPOSICIÓ        0.000         0.00        168.5 
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       80.000        D_TERRES       66.790      1336.15       3938.8       ENTIBACIÓ        0.000         0.00         53.0 

                 HOR_LIMPIEZA        1.360        27.20         35.4        CANONADA        8.241       164.82        700.3 

                  PROTECCIÓ_1        4.364        87.29        140.7      CUBRICIÓ_3       24.390       488.15       1588.4 

                  PROTECCIÓ_3       27.987       559.74       1241.0       REPOSICIÓ        0.000         0.00        168.5 

      100.000        D_TERRES       66.083      1328.73       5267.5       ENTIBACIÓ        0.000         0.00         53.0 

                 HOR_LIMPIEZA        1.360        27.20         62.6        CANONADA        8.241       164.82        865.1 

                  PROTECCIÓ_1        4.364        87.29        228.0      CUBRICIÓ_3       23.683       480.73       2069.1 

                  PROTECCIÓ_3       27.987       559.74       1800.7       REPOSICIÓ        0.000         0.00        168.5 

      114.000        D_TERRES       65.204       919.01       6186.5       ENTIBACIÓ        0.000         0.00         53.0 

                 HOR_LIMPIEZA        1.360        19.04         81.6        CANONADA        8.241       115.37        980.5 

                  PROTECCIÓ_1        4.364        61.10        289.1      CUBRICIÓ_3       22.804       325.41       2394.5 

                  PROTECCIÓ_3       27.987       391.82       2192.5       REPOSICIÓ        0.000         0.00        168.5 

      120.000        D_TERRES       69.824       405.08       6591.6       ENTIBACIÓ        0.000         0.00         53.0 

                 HOR_LIMPIEZA        1.360         8.16         89.8        CANONADA        8.241        49.45       1029.9 

                  PROTECCIÓ_1        4.364        26.19        315.3      CUBRICIÓ_3       27.424       150.68       2545.2 

                  PROTECCIÓ_3       27.987       167.92       2360.4       REPOSICIÓ        0.000         0.00        168.5 

      140.000        D_TERRES       66.230      1360.53       7952.1       ENTIBACIÓ        0.000         0.00         53.0 

                 HOR_LIMPIEZA        1.360        27.20        117.0        CANONADA        8.241       164.82       1194.7 

                  PROTECCIÓ_1        4.364        87.29        402.6      CUBRICIÓ_3       23.830       512.53       3057.7 

                  PROTECCIÓ_3       27.987       559.74       2920.2       REPOSICIÓ        0.000         0.00        168.5 

      156.000        D_TERRES       64.933      1049.30       9001.4       ENTIBACIÓ        0.000         0.00         53.0 

                 HOR_LIMPIEZA        1.360        21.76        138.7        CANONADA        8.241       131.86       1326.6 

                  PROTECCIÓ_1        4.364        69.83        472.4      CUBRICIÓ_3       22.533       370.90       3428.6 

                  PROTECCIÓ_3       27.987       447.79       3368.0       REPOSICIÓ        0.000         0.00        168.5 

      156.000        D_TERRES       44.467         0.00       9001.4       ENTIBACIÓ        0.000         0.00         53.0 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        138.7        CANONADA        6.000         0.00       1326.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.395         0.00        472.4      CUBRICIÓ_3       16.992         0.00       3428.6 

                  PROTECCIÓ_3       17.055         0.00       3368.0       REPOSICIÓ        4.025         0.00        168.5 

      157.000        D_TERRES       44.462        44.46       9045.9       ENTIBACIÓ        0.000         0.00         53.0 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        138.7        CANONADA        6.000         6.00       1332.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.395         0.39        472.8      CUBRICIÓ_3       16.987        16.99       3445.6 

                  PROTECCIÓ_3       17.055        17.06       3385.0       REPOSICIÓ        4.024         4.02        172.5 

      160.000        D_TERRES       44.447       133.36       9179.3       ENTIBACIÓ        0.000         0.00         53.0 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        138.7        CANONADA        6.000        18.00       1350.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.395         1.18        474.0      CUBRICIÓ_3       16.973        50.94       3496.6 

                  PROTECCIÓ_3       17.055        51.17       3436.2       REPOSICIÓ        4.024        12.07        184.6 

      180.000        D_TERRES       44.506       889.52      10068.8       ENTIBACIÓ        0.000         0.00         53.0 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        138.7        CANONADA        6.000       120.00       1470.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.395         7.90        481.9      CUBRICIÓ_3       17.028       340.01       3836.6 

                  PROTECCIÓ_3       17.055       341.10       3777.3       REPOSICIÓ        4.028        80.51        265.1 

      200.000        D_TERRES       44.774       892.80      10961.6       ENTIBACIÓ        0.000         0.00         53.0 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        138.7        CANONADA        6.000       120.00       1590.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.395         7.90        489.8      CUBRICIÓ_3       17.286       343.14       4179.7 

                  PROTECCIÓ_3       17.055       341.10       4118.4       REPOSICIÓ        4.038        80.66        345.7 
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      220.000        D_TERRES       46.743       915.17      11876.8       ENTIBACIÓ        0.000         0.00         53.0 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        138.7        CANONADA        6.000       120.00       1710.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.395         7.90        497.7      CUBRICIÓ_3       19.172       364.59       4544.3 

                  PROTECCIÓ_3       17.055       341.10       4459.5       REPOSICIÓ        4.121        81.59        427.3 

      240.000        D_TERRES       48.237       949.80      12826.6       ENTIBACIÓ        0.000         0.00         53.0 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        138.7        CANONADA        6.000       120.00       1830.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.395         7.90        505.6      CUBRICIÓ_3       20.610       397.82       4942.1 

                  PROTECCIÓ_3       17.055       341.10       4800.6       REPOSICIÓ        4.177        82.98        510.3 

      249.000        D_TERRES       48.492       435.28      13261.8       ENTIBACIÓ        0.000         0.00         53.0 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        138.7        CANONADA        6.000        54.00       1884.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.395         3.55        509.1      CUBRICIÓ_3       20.847       186.55       5128.7 

                  PROTECCIÓ_3       17.055       153.50       4954.1       REPOSICIÓ        4.196        37.68        548.0 

      260.000        D_TERRES       48.478       533.34      13795.2       ENTIBACIÓ        0.000         0.00         53.0 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        138.7        CANONADA        6.000        66.00       1950.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.395         4.34        513.5      CUBRICIÓ_3       20.835       229.25       5357.9 

                  PROTECCIÓ_3       17.055       187.61       5141.7       REPOSICIÓ        4.194        46.14        594.1 

      280.000        D_TERRES       47.444       959.22      14754.4       ENTIBACIÓ        0.000         0.00         53.0 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        138.7        CANONADA        6.000       120.00       2070.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.395         7.90        521.4      CUBRICIÓ_3       19.847       406.82       5764.8 

                  PROTECCIÓ_3       17.055       341.10       5482.8       REPOSICIÓ        4.147        83.40        677.5 

      290.400        D_TERRES       47.908       495.83      15250.2       ENTIBACIÓ        0.000         0.00         53.0 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        138.7        CANONADA        6.000        62.40       2133.0 

                  PROTECCIÓ_1        0.395         4.11        525.5      CUBRICIÓ_3       20.299       208.76       5973.5 

                  PROTECCIÓ_3       17.055       177.37       5660.2       REPOSICIÓ        4.159        43.19        720.7 

      290.400        D_TERRES       18.770         0.00      15250.2       ENTIBACIÓ        1.103         0.00         53.0 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        138.7        CANONADA        6.000         0.00       2133.0 

                  PROTECCIÓ_1        0.381         0.00        525.5      CUBRICIÓ_3        5.507         0.00       5973.5 

                  PROTECCIÓ_3        4.819         0.00       5660.2       REPOSICIÓ        0.960         0.00        720.7 

      300.000        D_TERRES       18.812       180.40      15430.6       ENTIBACIÓ        1.107        10.61         63.6 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        138.7        CANONADA        6.000        57.60       2190.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.381         3.66        529.2      CUBRICIÓ_3        5.546        53.05       6026.6 

                  PROTECCIÓ_3        4.819        46.26       5706.4       REPOSICIÓ        0.960         9.22        729.9 

      303.642        D_TERRES       18.773        68.44      15499.1       ENTIBACIÓ        1.104         4.03         67.6 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        138.7        CANONADA        6.000        21.85       2212.4 

                  PROTECCIÓ_1        0.381         1.39        530.5      CUBRICIÓ_3        5.508        20.13       6046.7 

                  PROTECCIÓ_3        4.819        17.55       5724.0       REPOSICIÓ        0.960         3.50        733.4 

      319.000        D_TERRES       19.162       291.30      15790.4       ENTIBACIÓ        1.127        17.14         84.8 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        138.7        CANONADA        6.000        92.15       2304.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.381         5.85        536.4      CUBRICIÓ_3        5.875        87.41       6134.1 

                  PROTECCIÓ_3        4.819        74.01       5798.0       REPOSICIÓ        0.960        14.74        748.2 

      320.000        D_TERRES       19.151        19.16      15809.5       ENTIBACIÓ        1.126         1.13         85.9 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        138.7        CANONADA        6.000         6.00       2310.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.381         0.38        536.8      CUBRICIÓ_3        5.865         5.87       6140.0 

                  PROTECCIÓ_3        4.819         4.82       5802.8       REPOSICIÓ        0.960         0.96        749.1 
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                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      340.000        D_TERRES       20.091       392.42      16201.9       ENTIBACIÓ        1.192        23.17        109.0 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        138.7        CANONADA        6.000       120.00       2430.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.381         7.62        544.4      CUBRICIÓ_3        6.740       126.06       6266.0 

                  PROTECCIÓ_3        4.819        96.38       5899.2       REPOSICIÓ        0.960        19.20        768.3 

      352.000        D_TERRES       18.663       232.52      16434.5       ENTIBACIÓ        1.096        13.73        122.8 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        138.7        CANONADA        6.000        72.00       2502.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.381         4.57        549.0      CUBRICIÓ_3        5.406        72.88       6338.9 

                  PROTECCIÓ_3        4.819        57.83       5957.0       REPOSICIÓ        0.960        11.52        779.8 

      360.000        D_TERRES       18.728       149.56      16584.0       ENTIBACIÓ        1.102         8.79        131.6 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        138.7        CANONADA        6.000        48.00       2550.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.381         3.05        552.0      CUBRICIÓ_3        5.466        43.49       6382.4 

                  PROTECCIÓ_3        4.819        38.55       5995.6       REPOSICIÓ        0.960         7.68        787.5 

      380.000        D_TERRES       19.053       377.80      16961.8       ENTIBACIÓ        1.114        22.16        153.7 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        138.7        CANONADA        6.000       120.00       2670.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.381         7.62        559.6      CUBRICIÓ_3        5.778       112.45       6494.9 

                  PROTECCIÓ_3        4.819        96.38       6092.0       REPOSICIÓ        0.960        19.20        806.7 

      389.000        D_TERRES       18.883       170.71      17132.5       ENTIBACIÓ        1.111        10.01        163.7 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        138.7        CANONADA        6.000        54.00       2724.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.381         3.43        563.0      CUBRICIÓ_3        5.612        51.26       6546.1 

                  PROTECCIÓ_3        4.819        43.37       6135.3       REPOSICIÓ        0.960         8.64        815.4 

      400.000        D_TERRES       18.403       205.07      17337.6       ENTIBACIÓ        1.083        12.06        175.8 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        138.7        CANONADA        6.000        66.00       2790.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.381         4.19        567.2      CUBRICIÓ_3        5.160        59.25       6605.4 

                  PROTECCIÓ_3        4.819        53.01       6188.3       REPOSICIÓ        0.960        10.56        825.9 

      420.000        D_TERRES       18.032       364.35      17702.0       ENTIBACIÓ        1.061        21.44        197.2 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        138.7        CANONADA        6.000       120.00       2910.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.381         7.62        574.8      CUBRICIÓ_3        4.811        99.71       6705.1 

                  PROTECCIÓ_3        4.819        96.38       6284.7       REPOSICIÓ        0.960        19.20        845.1 

      440.000        D_TERRES       17.939       359.71      18061.7       ENTIBACIÓ        1.055        21.17        218.4 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        138.7        CANONADA        6.000       120.00       3030.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.381         7.62        582.5      CUBRICIÓ_3        4.724        95.34       6800.4 

                  PROTECCIÓ_3        4.819        96.38       6381.1       REPOSICIÓ        0.960        19.20        864.3 

      459.000        D_TERRES       17.955       340.99      18402.7       ENTIBACIÓ        1.056        20.06        238.5 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        138.7        CANONADA        6.000       114.00       3144.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.381         7.24        589.7      CUBRICIÓ_3        4.739        89.89       6890.3 

                  PROTECCIÓ_3        4.819        91.56       6472.7       REPOSICIÓ        0.960        18.24        882.6 

      460.000        D_TERRES       17.997        17.98      18420.6       ENTIBACIÓ        1.059         1.06        239.5 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        138.7        CANONADA        6.000         6.00       3150.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.381         0.38        590.1      CUBRICIÓ_3        4.779         4.76       6895.1 

                  PROTECCIÓ_3        4.819         4.82       6477.5       REPOSICIÓ        0.960         0.96        883.5 

      480.000        D_TERRES       18.090       360.88      18781.5       ENTIBACIÓ        1.064        21.23        260.7 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        138.7        CANONADA        6.000       120.00       3270.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.381         7.62        597.7      CUBRICIÓ_3        4.866        96.45       6991.5 

                  PROTECCIÓ_3        4.819        96.38       6573.9       REPOSICIÓ        0.960        19.20        902.7 
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                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      500.000        D_TERRES       18.251       363.42      19144.9       ENTIBACIÓ        1.074        21.38        282.1 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        138.7        CANONADA        6.000       120.00       3390.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.381         7.62        605.3      CUBRICIÓ_3        5.018        98.84       7090.4 

                  PROTECCIÓ_3        4.819        96.38       6670.3       REPOSICIÓ        0.960        19.20        921.9 

      514.000        D_TERRES       19.676       265.49      19410.4       ENTIBACIÓ        1.193        15.86        298.0 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        138.7        CANONADA        6.000        84.00       3474.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.381         5.33        610.6      CUBRICIÓ_3        6.329        79.43       7169.8 

                  PROTECCIÓ_3        4.819        67.47       6737.7       REPOSICIÓ        0.960        13.44        935.4 

      516.000        D_TERRES       20.715        40.39      19450.8       ENTIBACIÓ        1.236         2.43        300.4 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        138.7        CANONADA        6.000        12.00       3486.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.381         0.76        611.4      CUBRICIÓ_3        7.318        13.65       7183.4 

                  PROTECCIÓ_3        4.819         9.64       6747.4       REPOSICIÓ        0.961         1.92        937.3 

      520.000        D_TERRES       21.646        84.72      19535.5       ENTIBACIÓ        1.272         5.02        305.4 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        138.7        CANONADA        6.000        24.00       3510.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.381         1.52        612.9      CUBRICIÓ_3        8.214        31.06       7214.5 

                  PROTECCIÓ_3        4.819        19.28       6766.7       REPOSICIÓ        0.960         3.84        941.1 

      522.000        D_TERRES       21.739        43.38      19578.9       ENTIBACIÓ        1.274         2.55        308.0 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        138.7        CANONADA        6.000        12.00       3522.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.381         0.76        613.7      CUBRICIÓ_3        8.305        16.52       7231.0 

                  PROTECCIÓ_3        4.819         9.64       6776.3       REPOSICIÓ        0.960         1.92        943.1 

      526.000        D_TERRES       19.918        83.32      19662.2       ENTIBACIÓ        1.182         4.91        312.9 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        138.7        CANONADA        6.000        24.00       3546.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.381         1.52        615.2      CUBRICIÓ_3        6.577        29.76       7260.8 

                  PROTECCIÓ_3        4.819        19.28       6795.6       REPOSICIÓ        0.960         3.84        946.9 

      529.000        D_TERRES       19.407        58.99      19721.2       ENTIBACIÓ        1.153         3.50        316.4 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        138.7        CANONADA        6.000        18.00       3564.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.381         1.14        616.4      CUBRICIÓ_3        6.095        19.01       7279.8 

                  PROTECCIÓ_3        4.819        14.46       6810.0       REPOSICIÓ        0.960         2.88        949.8 

      529.000        D_TERRES       32.525         0.00      19721.2       ENTIBACIÓ        1.000         0.00        316.4 

                 HOR_LIMPIEZA        3.200         0.00        138.7        CANONADA        6.000         0.00       3564.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.381         0.00        616.4      CUBRICIÓ_3       13.539         0.00       7279.8 

                  PROTECCIÓ_3        4.819         0.00       6810.0       REPOSICIÓ        3.586         0.00        949.8 

      540.000        D_TERRES       30.399       346.08      20067.3       ENTIBACIÓ        1.000        11.00        327.4 

                 HOR_LIMPIEZA        3.200        35.20        173.9        CANONADA        6.000        66.00       3630.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.381         4.19        620.5      CUBRICIÓ_3       11.799       139.36       7419.1 

                  PROTECCIÓ_3        4.819        53.01       6863.0       REPOSICIÓ        3.200        37.32        987.1 

      560.000        D_TERRES       30.472       608.71      20676.0       ENTIBACIÓ        1.000        20.00        347.4 

                 HOR_LIMPIEZA        3.200        64.00        237.9        CANONADA        6.000       120.00       3750.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.381         7.62        628.2      CUBRICIÓ_3       11.842       236.42       7655.6 

                  PROTECCIÓ_3        4.819        96.38       6959.4       REPOSICIÓ        3.230        64.29       1051.4 

      580.000        D_TERRES       31.180       616.52      21292.5       ENTIBACIÓ        1.000        20.00        367.4 

                 HOR_LIMPIEZA        3.200        64.00        301.9        CANONADA        6.000       120.00       3870.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.381         7.62        635.8      CUBRICIÓ_3       12.479       243.21       7898.8 

                  PROTECCIÓ_3        4.819        96.38       7055.8       REPOSICIÓ        3.300        65.30       1116.7 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      600.000        D_TERRES       29.781       609.61      21902.1       ENTIBACIÓ        1.000        20.00        387.4 

                 HOR_LIMPIEZA        3.200        64.00        365.9        CANONADA        6.000       120.00       3990.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.381         7.62        643.4      CUBRICIÓ_3       11.226       237.06       8135.8 

                  PROTECCIÓ_3        4.819        96.38       7152.2       REPOSICIÓ        3.155        64.55       1181.2 

      620.000        D_TERRES       28.089       578.70      22480.8       ENTIBACIÓ        1.000        20.00        407.4 

                 HOR_LIMPIEZA        3.200        64.00        429.9        CANONADA        6.000       120.00       4110.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.381         7.62        651.0      CUBRICIÓ_3        9.722       209.48       8345.3 

                  PROTECCIÓ_3        4.819        96.38       7248.6       REPOSICIÓ        2.967        61.22       1242.5 

      640.000        D_TERRES       26.722       548.11      23029.0       ENTIBACIÓ        1.000        20.00        427.4 

                 HOR_LIMPIEZA        3.200        64.00        493.9        CANONADA        6.000       120.00       4230.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.381         7.62        658.6      CUBRICIÓ_3        8.498       182.20       8527.5 

                  PROTECCIÓ_3        4.819        96.38       7345.0       REPOSICIÓ        2.824        57.91       1300.4 

      658.761        D_TERRES       26.471       498.98      23527.9       ENTIBACIÓ        1.000        18.76        446.2 

                 HOR_LIMPIEZA        3.200        60.04        554.0        CANONADA        6.000       112.57       4343.2 

                  PROTECCIÓ_1        0.381         7.14        665.8      CUBRICIÓ_3        8.301       157.58       8685.1 

                  PROTECCIÓ_3        4.819        90.41       7435.4       REPOSICIÓ        2.770        52.47       1352.8 

      660.000        D_TERRES       26.531        32.83      23560.8       ENTIBACIÓ        1.000         1.24        447.4 

                 HOR_LIMPIEZA        3.200         3.96        557.9        CANONADA        6.000         7.43       4350.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.381         0.47        666.2      CUBRICIÓ_3        8.349        10.32       8695.4 

                  PROTECCIÓ_3        4.819         5.97       7441.3       REPOSICIÓ        2.781         3.44       1356.3 

      674.739        D_TERRES       26.500       390.81      23951.6       ENTIBACIÓ        1.000        14.74        462.1 

                 HOR_LIMPIEZA        3.200        47.16        605.1        CANONADA        6.000        88.43       4439.0 

                  PROTECCIÓ_1        0.381         5.61        671.9      CUBRICIÓ_3        8.311       122.78       8818.2 

                  PROTECCIÓ_3        4.819        71.03       7512.4       REPOSICIÓ        2.789        41.05       1397.3 

      680.000        D_TERRES       26.739       140.04      24091.6       ENTIBACIÓ        1.000         5.26        467.4 

                 HOR_LIMPIEZA        3.200        16.84        621.9        CANONADA        6.000        31.57       4470.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.381         2.00        673.9      CUBRICIÓ_3        8.531        44.30       8862.5 

                  PROTECCIÓ_3        4.819        25.35       7537.7       REPOSICIÓ        2.807        14.72       1412.1 

      700.000        D_TERRES       26.502       532.41      24624.0       ENTIBACIÓ        1.000        20.00        487.4 

                 HOR_LIMPIEZA        3.200        64.00        685.9        CANONADA        6.000       120.00       4590.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.381         7.62        681.5      CUBRICIÓ_3        8.310       168.41       9030.9 

                  PROTECCIÓ_3        4.819        96.38       7634.1       REPOSICIÓ        2.792        55.99       1468.1 

      720.000        D_TERRES       26.638       531.41      25155.4       ENTIBACIÓ        1.000        20.00        507.4 

                 HOR_LIMPIEZA        3.200        64.00        749.9        CANONADA        6.000       120.00       4710.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.381         7.62        689.1      CUBRICIÓ_3        8.437       167.47       9198.4 

                  PROTECCIÓ_3        4.819        96.38       7730.5       REPOSICIÓ        2.802        55.94       1524.0 

      720.000        D_TERRES       45.558         0.00      25155.4       ENTIBACIÓ        0.000         0.00        507.4 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        749.9        CANONADA        6.000         0.00       4710.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.395         0.00        689.1      CUBRICIÓ_3       17.973         0.00       9198.4 

                  PROTECCIÓ_3       17.055         0.00       7730.5       REPOSICIÓ        4.135         0.00       1524.0 

      724.000        D_TERRES       50.913       192.94      25348.4       ENTIBACIÓ        0.000         0.00        507.4 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        749.9        CANONADA        6.000        24.00       4734.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.395         1.58        690.7      CUBRICIÓ_3       23.234        82.41       9280.8 

                  PROTECCIÓ_3       17.055        68.22       7798.7       REPOSICIÓ        4.229        16.73       1540.7 
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      726.000        D_TERRES       51.710       102.62      25451.0       ENTIBACIÓ        0.000         0.00        507.4 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        749.9        CANONADA        6.000        12.00       4746.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.395         0.79        691.5      CUBRICIÓ_3       24.180        47.41       9328.2 

                  PROTECCIÓ_3       17.055        34.11       7832.8       REPOSICIÓ        4.079         8.31       1549.0 

      734.000        D_TERRES       48.017       398.91      25849.9       ENTIBACIÓ        0.000         0.00        507.4 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        749.9        CANONADA        6.000        48.00       4794.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.395         3.16        694.6      CUBRICIÓ_3       20.367       178.19       9506.4 

                  PROTECCIÓ_3       17.055       136.44       7969.3       REPOSICIÓ        4.201        33.12       1582.1 

      740.000        D_TERRES       47.447       286.39      26136.3       ENTIBACIÓ        0.000         0.00        507.4 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        749.9        CANONADA        6.000        36.00       4830.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.395         2.37        697.0      CUBRICIÓ_3       19.851       120.65       9627.0 

                  PROTECCIÓ_3       17.055       102.33       8071.6       REPOSICIÓ        4.147        25.04       1607.2 

      760.000        D_TERRES       47.455       949.02      27085.3       ENTIBACIÓ        0.000         0.00        507.4 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        749.9        CANONADA        6.000       120.00       4950.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.395         7.90        704.9      CUBRICIÓ_3       19.850       397.01      10024.1 

                  PROTECCIÓ_3       17.055       341.10       8412.7       REPOSICIÓ        4.154        83.01       1690.2 

      780.000        D_TERRES       47.671       951.26      28036.6       ENTIBACIÓ        0.000         0.00        507.4 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        749.9        CANONADA        6.000       120.00       5070.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.395         7.90        712.8      CUBRICIÓ_3       20.059       399.10      10423.1 

                  PROTECCIÓ_3       17.055       341.10       8753.8       REPOSICIÓ        4.161        83.16       1773.4 

      800.000        D_TERRES       47.751       954.22      28990.8       ENTIBACIÓ        0.000         0.00        507.4 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        749.9        CANONADA        6.000       120.00       5190.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.395         7.90        720.7      CUBRICIÓ_3       20.136       401.95      10825.1 

                  PROTECCIÓ_3       17.055       341.10       9094.9       REPOSICIÓ        4.166        83.27       1856.6 

      803.140        D_TERRES       47.810       150.03      29140.8       ENTIBACIÓ        0.000         0.00        507.4 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        749.9        CANONADA        6.000        18.84       5209.4 

                  PROTECCIÓ_1        0.395         1.24        721.9      CUBRICIÓ_3       20.191        63.31      10888.4 

                  PROTECCIÓ_3       17.055        53.55       9148.4       REPOSICIÓ        4.169        13.09       1869.7 

      803.140        D_TERRES       43.246         0.00      29140.8       ENTIBACIÓ        0.000         0.00        507.4 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        749.9        CANONADA        5.000         0.00       5209.4 

                  PROTECCIÓ_1        0.293         0.00        721.9      CUBRICIÓ_3       20.674         0.00      10888.4 

                  PROTECCIÓ_3       13.307         0.00       9148.4       REPOSICIÓ        3.971         0.00       1869.7 

      820.000        D_TERRES       44.015       735.61      29876.4       ENTIBACIÓ        0.000         0.00        507.4 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        749.9        CANONADA        5.000        84.30       5293.7 

                  PROTECCIÓ_1        0.293         4.94        726.9      CUBRICIÓ_3       21.410       354.77      11243.2 

                  PROTECCIÓ_3       13.307       224.36       9372.8       REPOSICIÓ        4.005        67.24       1937.0 

      840.000        D_TERRES       44.495       885.10      30761.5       ENTIBACIÓ        0.000         0.00        507.4 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        749.9        CANONADA        5.000       100.00       5393.7 

                  PROTECCIÓ_1        0.293         5.85        732.7      CUBRICIÓ_3       21.870       432.80      11676.0 

                  PROTECCIÓ_3       13.307       266.15       9639.0       REPOSICIÓ        4.025        80.30       2017.3 

      860.000        D_TERRES       43.572       880.67      31642.2       ENTIBACIÓ        0.000         0.00        507.4 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        749.9        CANONADA        5.000       100.00       5493.7 

                  PROTECCIÓ_1        0.293         5.85        738.6      CUBRICIÓ_3       20.987       428.58      12104.6 

                  PROTECCIÓ_3       13.307       266.15       9905.1       REPOSICIÓ        3.985        80.09       2097.3 
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  Istram 8.32  

  PROYECTO : Col·lector Sant Boi                                                                                         

  EJE      : Eix 1: Col·lector General 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      868.000        D_TERRES       43.992       350.25      31992.5       ENTIBACIÓ        0.000         0.00        507.4 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        749.9        CANONADA        5.000        40.00       5533.7 

                  PROTECCIÓ_1        0.293         2.34        740.9      CUBRICIÓ_3       21.394       169.52      12274.1 

                  PROTECCIÓ_3       13.307       106.46      10011.6       REPOSICIÓ        3.998        31.93       2129.3 

      868.000        D_TERRES        0.000         0.00      31992.5       ENTIBACIÓ        0.000         0.00        507.4 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        749.9        CANONADA        5.087         0.00       5533.7 

                  PROTECCIÓ_1        0.000         0.00        740.9      CUBRICIÓ_3        0.000         0.00      12274.1 

                  PROTECCIÓ_3        0.000         0.00      10011.6       REPOSICIÓ        0.000         0.00       2129.3 

      880.000        D_TERRES        0.000         0.00      31992.5       ENTIBACIÓ        0.000         0.00        507.4 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        749.9        CANONADA        5.087        61.05       5594.8 

                  PROTECCIÓ_1        0.000         0.00        740.9      CUBRICIÓ_3        0.000         0.00      12274.1 

                  PROTECCIÓ_3        0.000         0.00      10011.6       REPOSICIÓ        0.000         0.00       2129.3 

      891.280        D_TERRES        0.000         0.00      31992.5       ENTIBACIÓ        0.000         0.00        507.4 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        749.9        CANONADA        5.087        57.38       5652.2 

                  PROTECCIÓ_1        0.000         0.00        740.9      CUBRICIÓ_3        0.000         0.00      12274.1 

                  PROTECCIÓ_3        0.000         0.00      10011.6       REPOSICIÓ        0.000         0.00       2129.3 

      892.750        D_TERRES        0.000         0.00      31992.5       ENTIBACIÓ        0.000         0.00        507.4 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        749.9        CANONADA        5.087         7.48       5659.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.000         0.00        740.9      CUBRICIÓ_3        0.000         0.00      12274.1 

                  PROTECCIÓ_3        0.000         0.00      10011.6       REPOSICIÓ        0.000         0.00       2129.3 

      894.620        D_TERRES        0.000         0.00      31992.5       ENTIBACIÓ        0.000         0.00        507.4 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        749.9        CANONADA        5.087         9.51       5669.1 

                  PROTECCIÓ_1        0.000         0.00        740.9      CUBRICIÓ_3        0.000         0.00      12274.1 

      900.000        D_TERRES        0.000         0.00      31992.5       ENTIBACIÓ        0.000         0.00        507.4 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        749.9        CANONADA        5.087        27.37       5696.5 

                  PROTECCIÓ_1        0.000         0.00        740.9      CUBRICIÓ_3        0.000         0.00      12274.1 

                  PROTECCIÓ_3        0.000         0.00      10011.6       REPOSICIÓ        0.000         0.00       2129.3 

      920.000        D_TERRES        0.000         0.00      31992.5       ENTIBACIÓ        0.000         0.00        507.4 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        749.9        CANONADA        5.087       101.74       5798.3 

                  PROTECCIÓ_1        0.000         0.00        740.9      CUBRICIÓ_3        0.000         0.00      12274.1 

                  PROTECCIÓ_3        0.000         0.00      10011.6       REPOSICIÓ        0.000         0.00       2129.3 

      920.000        D_TERRES       47.244         0.00      31992.5       ENTIBACIÓ        0.630         0.00        507.4 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        749.9        CANONADA        5.087         0.00       5798.3 

                  PROTECCIÓ_1        0.000         0.00        740.9      CUBRICIÓ_3       33.414         0.00      12274.1 

                  PROTECCIÓ_3        8.113         0.00      10011.6       REPOSICIÓ        0.000         0.00       2129.3 

      922.510        D_TERRES       46.533       117.69      32110.1       ENTIBACIÓ        0.630         1.58        509.0 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        749.9        CANONADA        5.087        12.77       5811.0 

                  PROTECCIÓ_1        0.000         0.00        740.9      CUBRICIÓ_3       32.703        82.98      12357.1 

                  PROTECCIÓ_3        8.113        20.36      10031.9       REPOSICIÓ        0.000         0.00       2129.3 

      924.000        D_TERRES       44.286        67.66      32177.8       ENTIBACIÓ        0.630         0.94        509.9 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        749.9        CANONADA        5.087         7.58       5818.6 

                  PROTECCIÓ_1        0.000         0.00        740.9      CUBRICIÓ_3       30.456        47.05      12404.1 

                  PROTECCIÓ_3        8.113        12.09      10044.0       REPOSICIÓ        0.000         0.00       2129.3 
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  Istram 8.32  

  PROYECTO : Col·lector Sant Boi                                                                                         

  EJE      : Eix 1: Col·lector General 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      927.000        D_TERRES       30.578       112.30      32290.1       ENTIBACIÓ        0.630         1.89        511.8 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        749.9        CANONADA        5.087        15.26       5833.9 

                  PROTECCIÓ_1        0.000         0.00        740.9      CUBRICIÓ_3       16.748        70.81      12474.9 

                  PROTECCIÓ_3        8.113        24.34      10068.3       REPOSICIÓ        0.000         0.00       2129.3 

      927.000        D_TERRES       45.337         0.00      32290.1       ENTIBACIÓ        0.000         0.00        511.8 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        749.9        CANONADA        5.087         0.00       5833.9 

                  PROTECCIÓ_1        0.000         0.00        740.9      CUBRICIÓ_3       23.762         0.00      12474.9 

                  PROTECCIÓ_3       12.073         0.00      10068.3       REPOSICIÓ        4.415         0.00       2129.3 

      938.000        D_TERRES       40.888       474.24      32764.3       ENTIBACIÓ        0.000         0.00        511.8 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        749.9        CANONADA        5.087        55.96       5889.8 

                  PROTECCIÓ_1        0.000         0.00        740.9      CUBRICIÓ_3       19.672       238.89      12713.8 

                  PROTECCIÓ_3       12.073       132.80      10201.1       REPOSICIÓ        4.056        46.59       2175.9 

      940.000        D_TERRES       37.763        78.65      32843.0       ENTIBACIÓ        0.000         0.00        511.8 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        749.9        CANONADA        5.087        10.17       5900.0 

                  PROTECCIÓ_1        0.000         0.00        740.9      CUBRICIÓ_3       16.645        36.32      12750.1 

                  PROTECCIÓ_3       12.073        24.15      10225.3       REPOSICIÓ        3.958         8.01       2183.9 

      950.000        D_TERRES       18.382       280.73      33123.7       ENTIBACIÓ        0.000         0.00        511.8 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        749.9        CANONADA        5.087        50.87       5950.9 

                  PROTECCIÓ_1        0.000         0.00        740.9      CUBRICIÓ_3        0.000        83.23      12833.3 

                  PROTECCIÓ_3       12.073       120.73      10346.0       REPOSICIÓ        1.306        26.32       2210.2 

      950.000        D_TERRES       21.024         0.00      33123.7       ENTIBACIÓ        0.000         0.00        511.8 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        749.9        CANONADA        0.000         0.00       5950.9 

                  PROTECCIÓ_1        0.000         0.00        740.9      CUBRICIÓ_3        0.000         0.00      12833.3 

                  PROTECCIÓ_3        0.000         0.00      10346.0       REPOSICIÓ        0.000         0.00       2210.2 

      960.000        D_TERRES       11.578       163.01      33286.7       ENTIBACIÓ        0.000         0.00        511.8 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        749.9        CANONADA        0.000         0.00       5950.9 

                  PROTECCIÓ_1        0.000         0.00        740.9      CUBRICIÓ_3        0.000         0.00      12833.3 

                  PROTECCIÓ_3        0.000         0.00      10346.0       REPOSICIÓ        0.000         0.00       2210.2 

      980.000        D_TERRES        5.759       173.37      33460.1       ENTIBACIÓ        0.000         0.00        511.8 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        749.9        CANONADA        0.000         0.00       5950.9 

                  PROTECCIÓ_1        0.000         0.00        740.9      CUBRICIÓ_3        0.000         0.00      12833.3 

                  PROTECCIÓ_3        0.000         0.00      10346.0       REPOSICIÓ        0.000         0.00       2210.2 

      990.000        D_TERRES        2.203        39.81      33499.9       ENTIBACIÓ        0.000         0.00        511.8 

                 HOR_LIMPIEZA        0.000         0.00        749.9        CANONADA        0.000         0.00       5950.9 

                  PROTECCIÓ_1        0.000         0.00        740.9      CUBRICIÓ_3        0.000         0.00      12833.3 

                  PROTECCIÓ_3        0.000         0.00      10346.0       REPOSICIÓ        0.000         0.00       2210.2 
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  Istram 8.32  

  PROYECTO : Col·lector Sant Boi                                                                                         

  EJE      : Eix 1: Col·lector General 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                    (1)   D_TERRES                           33499.9 

                    (2)   CANONADA                            5950.9 

                    (3)   HOR_LIMPIEZA                         749.9 

                    (4)   CUBRICIÓ_3                         12833.3 

                    (5)   PROTECCIÓ_3                        10346.0 

                    (6)   REPOSICIÓ                           2210.2 
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  Istram 8.29                                                                            

  PROYECTO : Col·lector Sant Boi                                                                                        

  EJE      : Col·lector general 

   

   

            ******************************************************************************* 

            * * *                           P O Z O S                                 * * * 

            ******************************************************************************* 

                      POZO    PK          Z-Boca    Z-Solera  Z-Entrada   Z-Salida      X           Y         Altura 

            -------------- ------------ ---------- ---------- ---------- ---------- ----------- ----------- ---------- 

                        OE        0.000     12.966      5.400      5.400      5.400  420561.239 4577489.126      7.566 

                        P1       53.000     10.300      5.347      5.347      5.347  420612.714 4577501.747      4.953 

                        P2      157.000     10.100      5.243      5.243      5.243  420713.722 4577526.513      4.857 

                        P3      249.000     10.296      5.151      5.151      5.151  420803.076 4577548.422      5.145 

                        P4      319.000     10.317      5.081      5.081      5.081  420866.971 4577573.804      5.236 

                        P5      389.000     10.165      5.011      5.011      5.011  420921.319 4577617.921      5.154 

                        P6      459.000      9.822      4.941      4.941      4.941  420975.668 4577662.038      4.881 

                         C      803.140      9.693      4.597      4.597      4.896  421272.181 4577813.405      5.097 

                        OC      868.000      9.686      4.312      4.831      4.312  421294.813 4577874.189      5.374 

                         C      891.280     10.548      4.196      4.196      4.196  421302.936 4577896.005      6.353 

                         C      892.750     10.753      4.188      4.188      4.188  421303.449 4577897.383      6.565 

                         C      894.620     10.830      4.179      4.179      4.179  421304.101 4577899.135      6.652 

                         C      922.510      9.579      4.039      4.039      4.039  421313.833 4577925.272      5.539 

                        OS      950.000      5.923      3.650      3.902      3.650  421323.425 4577951.035      2.273 

                        P7      990.000      3.519      3.450      3.450      3.450  421337.383 4577988.521      0.069 
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  Istram 8.29                                                                            

  PROYECTO : Col·lector Sant Boi                                                                                        

  EJE      : Eix 3: Sèquia Superior 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000        D_TIERRA        6.663         0.00          0.0            TUBO        1.130         0.00          0.0 

                   HORMIGON_B        0.390         0.00          0.0    PROTECCION_3        4.292         0.00          0.0 

                 EXC_PREZANJA        0.850         0.00          0.0       EXC_ZANJA        5.813         0.00          0.0 

                   REPOSICION        0.850         0.00          0.0   EXC_T_NATURAL        6.663         0.00          0.0 

       20.000        D_TIERRA        6.528       131.91        131.9            TUBO        1.130        22.61         22.6 

                   HORMIGON_B        0.390         7.81          7.8    PROTECCION_3        4.292        85.83         85.8 

                 EXC_PREZANJA        0.716        15.66         15.7       EXC_ZANJA        5.813       116.25        116.3 

                   REPOSICION        0.716        15.66         15.7   EXC_T_NATURAL        6.528       131.91        131.9 

       38.020        D_TIERRA        6.789       119.99        251.9            TUBO        1.130        20.37         43.0 

                   HORMIGON_B        0.390         7.03         14.8    PROTECCION_3        4.292        77.34        163.2 

                 EXC_PREZANJA        0.976        15.25         30.9       EXC_ZANJA        5.813       104.74        221.0 

                   REPOSICION        0.976        15.25         30.9   EXC_T_NATURAL        6.789       119.99        251.9 

       40.000        D_TIERRA        6.804        13.46        265.4            TUBO        1.130         2.24         45.2 

                   HORMIGON_B        0.390         0.77         15.6    PROTECCION_3        4.292         8.50        171.7 

                 EXC_PREZANJA        0.991         1.95         32.9       EXC_ZANJA        5.813        11.51        232.5 

                   REPOSICION        0.991         1.95         32.9   EXC_T_NATURAL        6.804        13.46        265.4 

       42.000        D_TIERRA        8.604        15.41        280.8            TUBO        1.130         2.26         47.5 

                   HORMIGON_B        0.390         0.78         16.4     CUBRICION_3        1.009         1.01          1.0 

                 PROTECCION_3        4.292         8.58        180.3    EXC_PREZANJA        2.791         3.78         36.6 

                    EXC_ZANJA        5.813        11.63        244.1      REPOSICION        1.782         2.77         35.6 

                EXC_T_NATURAL        8.604        15.41        280.8 

       48.000        D_TIERRA        6.398        45.01        325.8            TUBO        1.130         6.78         54.3 

                   HORMIGON_B        0.390         2.34         18.7     CUBRICION_3        0.000         3.03          4.0 

                 PROTECCION_3        4.292        25.75        206.0    EXC_PREZANJA        0.586        10.13         46.8 

                    EXC_ZANJA        5.813        34.88        279.0      REPOSICION        0.586         7.10         42.7 

                EXC_T_NATURAL        6.398        45.01        325.8 

       50.000       TERRAPLEN        5.375         5.38          5.4        D_TIERRA        1.852         8.25        334.0 

                         TUBO        1.130         2.26         56.5      HORMIGON_B        0.390         0.78         19.5 

                  CUBRICION_3        0.000         0.00          4.0    PROTECCION_3        4.292         8.58        214.6 

                 EXC_PREZANJA        0.000         0.59         47.4       EXC_ZANJA        1.852         7.66        286.7 

                   REPOSICION        0.000         0.59         43.3   EXC_T_NATURAL        1.852         8.25        334.0 

       50.000       TERRAPLEN        7.862         0.00          5.4        D_TIERRA        0.891         0.00        334.0 

                      VEGETAL        3.448         0.00          0.0            TUBO        1.130         0.00         56.5 

                   HORMIGON_B        0.390         0.00         19.5     CUBRICION_3        0.000         0.00          4.0 

                 PROTECCION_3        4.292         0.00        214.6    EXC_PREZANJA        0.000         0.00         47.4 

                    EXC_ZANJA        4.339         0.00        286.7      REPOSICION        0.000         0.00         43.3 

                EXC_T_NATURAL        0.891         0.00        334.0 

       52.000       TERRAPLEN       31.737        39.60         45.0        D_TIERRA        0.000         0.89        334.9 

                      VEGETAL        4.715         8.16          8.2            TUBO        1.130         2.26         58.8 

                   HORMIGON_B        0.390         0.78         20.3     CUBRICION_3        0.000         0.00          4.0 

                 PROTECCION_3        4.292         8.58        223.2    EXC_PREZANJA        0.000         0.00         47.4 

                    EXC_ZANJA        4.715         9.05        295.7      REPOSICION        0.000         0.00         43.3 

                EXC_T_NATURAL        0.000         0.89        334.9 

       53.720       TERRAPLEN       24.062        47.99         93.0        D_TIERRA        0.000         0.00        334.9 

                      VEGETAL        4.263         7.72         15.9            TUBO        1.130         1.94         60.7 

                   HORMIGON_B        0.390         0.67         21.0     CUBRICION_3        0.000         0.00          4.0 
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  Istram 8.29                                                                            

  PROYECTO : Col·lector Sant Boi                                                                                        

  EJE      : Eix 3: Sèquia Superior 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

                 PROTECCION_3        4.292         7.38        230.6    EXC_PREZANJA        0.000         0.00         47.4 

                    EXC_ZANJA        4.263         7.72        303.4      REPOSICION        0.000         0.00         43.3 

                EXC_T_NATURAL        0.000         0.00        334.9 

       53.723       TERRAPLEN        7.903         0.05         93.0        D_TIERRA        0.000         0.00        334.9 

                      VEGETAL        2.086         0.01         15.9            TUBO        1.130         0.00         60.7 

                   HORMIGON_B        0.390         0.00         21.0     CUBRICION_3        0.000         0.00          4.0 

                 PROTECCION_3        4.292         0.01        230.6    EXC_PREZANJA        0.009         0.00         47.4 

                    EXC_ZANJA        2.077         0.01        303.4      REPOSICION        0.009         0.00         43.3 

                EXC_T_NATURAL        0.000         0.00        334.9 

       60.000       TERRAPLEN        7.494        48.32        141.3        D_TIERRA        0.128         0.40        335.3 

                      VEGETAL        2.070        13.04         28.9            TUBO        1.130         7.10         67.8 

                   HORMIGON_B        0.390         2.45         23.4     CUBRICION_3        0.000         0.00          4.0 

                 PROTECCION_3        4.292        26.94        257.5    EXC_PREZANJA        0.028         0.12         47.5 

                    EXC_ZANJA        2.169        13.33        316.8      REPOSICION        0.028         0.12         43.4 

                EXC_T_NATURAL        0.128         0.40        335.3 

       72.000       TERRAPLEN        7.383        89.26        230.6        D_TIERRA        1.340         8.80        344.1 

                      VEGETAL        2.183        25.52         54.5            TUBO        1.130        13.57         81.4 

                   HORMIGON_B        0.390         4.68         28.1     CUBRICION_3        0.000         0.00          4.0 

                 PROTECCION_3        4.292        51.50        309.0    EXC_PREZANJA        0.390         2.51         50.0 

                    EXC_ZANJA        3.133        31.81        348.6      REPOSICION        0.390         2.51         45.9 

                EXC_T_NATURAL        1.340         8.80        344.1 

       80.000       TERRAPLEN        7.596        59.92        290.5        D_TIERRA        1.047         9.55        353.7 

                      VEGETAL        2.145        17.31         71.8            TUBO        1.130         9.04         90.4 

                   HORMIGON_B        0.390         3.12         31.2     CUBRICION_3        0.000         0.00          4.0 

                 PROTECCION_3        4.292        34.33        343.3    EXC_PREZANJA        0.255         2.58         52.6 

                    EXC_ZANJA        2.937        24.28        372.9      REPOSICION        0.255         2.58         48.5 

                EXC_T_NATURAL        1.047         9.55        353.7 

       90.000       TERRAPLEN        7.117        73.57        364.1        D_TIERRA        0.956        10.01        363.7 

                      VEGETAL        2.090        21.17         92.9            TUBO        1.130        11.30        101.7 

                   HORMIGON_B        0.390         3.90         35.1     CUBRICION_3        0.000         0.00          4.0 

                 PROTECCION_3        4.292        42.92        386.3    EXC_PREZANJA        0.099         1.77         54.3 

                    EXC_ZANJA        2.946        29.42        402.3      REPOSICION        0.099         1.77         50.3 

                EXC_T_NATURAL        0.956        10.01        363.7 

      100.000       TERRAPLEN        8.085        76.01        440.1        D_TIERRA        0.705         8.30        372.0 

                      VEGETAL        2.163        21.26        114.2            TUBO        1.130        11.30        113.0 

                   HORMIGON_B        0.390         3.90         39.0     CUBRICION_3        0.000         0.00          4.0 

                 PROTECCION_3        4.292        42.92        429.2    EXC_PREZANJA        0.000         0.50         54.8 

                    EXC_ZANJA        2.868        29.07        431.4      REPOSICION        0.000         0.50         50.8 

                EXC_T_NATURAL        0.705         8.30        372.0 

      110.396       TERRAPLEN        8.839        87.97        528.1        D_TIERRA        0.969         8.70        380.7 

                      VEGETAL        2.152        22.43        136.6            TUBO        1.130        11.75        124.8 

                   HORMIGON_B        0.390         4.06         43.1     CUBRICION_3        0.000         0.00          4.0 

                 PROTECCION_3        4.292        44.62        473.8    EXC_PREZANJA        0.117         0.61         55.4 

                    EXC_ZANJA        3.004        30.52        461.9      REPOSICION        0.117         0.61         51.4 

                EXC_T_NATURAL        0.969         8.70        380.7 

      110.400       TERRAPLEN        8.841         0.04        528.1        D_TIERRA        0.971         0.00        380.7 
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  Istram 8.29                                                                            

  PROYECTO : Col·lector Sant Boi                                                                                        

  EJE      : Eix 3: Sèquia Superior 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

                      VEGETAL        2.152         0.01        136.6            TUBO        1.130         0.00        124.8 

                   HORMIGON_B        0.390         0.00         43.1     CUBRICION_3        0.000         0.00          4.0 

                 PROTECCION_3        4.292         0.02        473.8    EXC_PREZANJA        0.117         0.00         55.4 

                    EXC_ZANJA        3.005         0.01        461.9      REPOSICION        0.117         0.00         51.4 

                EXC_T_NATURAL        0.971         0.00        380.7 

      114.000       TERRAPLEN        9.448        32.92        561.0        D_TIERRA        2.684         6.58        387.3 

                      VEGETAL        2.472         8.32        145.0            TUBO        1.130         4.07        128.9 

                   HORMIGON_B        0.390         1.41         44.5     CUBRICION_3        0.000         0.00          4.0 

                 PROTECCION_3        4.292        15.45        489.3    EXC_PREZANJA        0.415         0.96         56.4 

                    EXC_ZANJA        4.741        13.94        475.8      REPOSICION        0.415         0.96         52.4 

                EXC_T_NATURAL        2.684         6.58        387.3 

      116.000       TERRAPLEN        9.531        18.98        580.0        D_TIERRA        3.823         6.51        393.8 

                      VEGETAL        2.593         5.07        150.0            TUBO        1.130         2.26        131.1 

                   HORMIGON_B        0.390         0.78         45.3     CUBRICION_3        0.062         0.06          4.1 

                 PROTECCION_3        4.292         8.58        497.8    EXC_PREZANJA        0.700         1.12         57.5 

                    EXC_ZANJA        5.716        10.46        486.3      REPOSICION        0.638         1.05         53.4 

                EXC_T_NATURAL        3.823         6.51        393.8 

      116.000       TERRAPLEN        8.200         0.00        580.0        D_TIERRA        5.085         0.00        393.8 

                      VEGETAL        0.000         0.00        150.0            TUBO        1.130         0.00        131.1 

                   HORMIGON_B        0.390         0.00         45.3     CUBRICION_3        0.062         0.00          4.1 

                 PROTECCION_3        4.292         0.00        497.8    EXC_PREZANJA        0.700         0.00         57.5 

                    EXC_ZANJA        4.385         0.00        486.3      REPOSICION        0.638         0.00         53.4 

                EXC_T_NATURAL        5.085         0.00        393.8 

      120.000       TERRAPLEN        6.962        30.32        610.3        D_TIERRA        6.912        23.99        417.8 

                      VEGETAL        0.000         0.00        150.0            TUBO        1.130         4.52        135.7 

                   HORMIGON_B        0.390         1.56         46.8     CUBRICION_3        0.201         0.53          4.6 

                 PROTECCION_3        4.292        17.17        515.0    EXC_PREZANJA        1.294         3.99         61.5 

                    EXC_ZANJA        5.618        20.01        506.3      REPOSICION        1.093         3.46         56.9 

                EXC_T_NATURAL        6.912        23.99        417.8 

      124.000       TERRAPLEN        0.000        13.92        624.2        D_TIERRA        7.677        29.18        446.9 

                      VEGETAL        0.000         0.00        150.0            TUBO        1.130         4.52        140.2 

                   HORMIGON_B        0.390         1.56         48.4     CUBRICION_3        0.408         1.22          5.8 

                 PROTECCION_3        4.292        17.17        532.2    EXC_PREZANJA        1.865         6.32         67.8 

                    EXC_ZANJA        5.813        22.86        529.2      REPOSICION        1.457         5.10         62.0 

                EXC_T_NATURAL        7.677        29.18        446.9 

      130.000       TERRAPLEN        0.000         0.00        624.2        D_TIERRA        7.732        46.23        493.2 

                      VEGETAL        0.000         0.00        150.0            TUBO        1.130         6.78        147.0 

                   HORMIGON_B        0.390         2.34         50.7     CUBRICION_3        0.488         2.69          8.5 

                 PROTECCION_3        4.292        25.75        557.9    EXC_PREZANJA        1.919        11.35         79.2 

                    EXC_ZANJA        5.813        34.88        564.0      REPOSICION        1.431         8.66         70.6 

                EXC_T_NATURAL        7.732        46.23        493.2 

      132.000       TERRAPLEN        0.000         0.00        624.2        D_TIERRA        7.215        14.95        508.1 

                      VEGETAL        0.000         0.00        150.0            TUBO        1.130         2.26        149.2 

                   HORMIGON_B        0.390         0.78         51.5     CUBRICION_3        0.249         0.74          9.3 

                 PROTECCION_3        4.292         8.58        566.5    EXC_PREZANJA        1.403         3.32         82.5 

                    EXC_ZANJA        5.813        11.63        575.7      REPOSICION        1.154         2.58         73.2 
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  Istram 8.29                                                                            

  PROYECTO : Col·lector Sant Boi                                                                                        

  EJE      : Eix 3: Sèquia Superior 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

                EXC_T_NATURAL        7.215        14.95        508.1 

      138.000       TERRAPLEN        6.400        19.20        643.4        D_TIERRA        0.310        22.58        530.7 

                      VEGETAL        0.000         0.00        150.0            TUBO        1.130         6.78        156.0 

                   HORMIGON_B        0.390         2.34         53.9     CUBRICION_3        0.000         0.75         10.0 

                 PROTECCION_3        4.292        25.75        592.3    EXC_PREZANJA        0.000         4.21         86.7 

                    EXC_ZANJA        0.310        18.37        594.0      REPOSICION        0.000         3.46         76.7 

                EXC_T_NATURAL        0.310        22.58        530.7 

      138.000       TERRAPLEN        8.515         0.00        643.4        D_TIERRA        0.000         0.00        530.7 

                      VEGETAL        2.424         0.00        150.0            TUBO        1.130         0.00        156.0 

                   HORMIGON_B        0.390         0.00         53.9     CUBRICION_3        0.000         0.00         10.0 

                 PROTECCION_3        4.292         0.00        592.3    EXC_PREZANJA        0.000         0.00         86.7 

                    EXC_ZANJA        2.424         0.00        594.0      REPOSICION        0.000         0.00         76.7 

                EXC_T_NATURAL        0.000         0.00        530.7 

      140.000       TERRAPLEN        8.529        17.04        660.5        D_TIERRA        0.000         0.00        530.7 

                      VEGETAL        2.185         4.61        154.6            TUBO        1.130         2.26        158.3 

                   HORMIGON_B        0.390         0.78         54.6     CUBRICION_3        0.000         0.00         10.0 

                 PROTECCION_3        4.292         8.58        600.8    EXC_PREZANJA        0.000         0.00         86.7 

                    EXC_ZANJA        2.185         4.61        598.6      REPOSICION        0.000         0.00         76.7 

                EXC_T_NATURAL        0.000         0.00        530.7 

      142.000       TERRAPLEN        8.865        17.39        677.9        D_TIERRA        1.147         1.15        531.8 

                      VEGETAL        2.354         4.54        159.2            TUBO        1.130         2.26        160.5 

                   HORMIGON_B        0.390         0.78         55.4     CUBRICION_3        0.000         0.00         10.0 

                 PROTECCION_3        4.292         8.58        609.4    EXC_PREZANJA        0.176         0.18         86.9 

                    EXC_ZANJA        3.325         5.51        604.1      REPOSICION        0.176         0.18         76.9 

                EXC_T_NATURAL        1.147         1.15        531.8 

      144.000       TERRAPLEN        9.246        18.11        696.0        D_TIERRA        3.348         4.49        536.3 

                      VEGETAL        2.642         5.00        164.2            TUBO        1.130         2.26        162.8 

                   HORMIGON_B        0.390         0.78         56.2     CUBRICION_3        0.000         0.00         10.0 

                 PROTECCION_3        4.292         8.58        618.0    EXC_PREZANJA        0.335         0.51         87.4 

                    EXC_ZANJA        5.655         8.98        613.1      REPOSICION        0.335         0.51         77.4 

                EXC_T_NATURAL        3.348         4.49        536.3 

      144.000       TERRAPLEN        7.802         0.00        696.0        D_TIERRA        4.546         0.00        536.3 

                      VEGETAL        0.000         0.00        164.2            TUBO        1.130         0.00        162.8 

                   HORMIGON_B        0.390         0.00         56.2     CUBRICION_3        0.000         0.00         10.0 

                 PROTECCION_3        4.292         0.00        618.0    EXC_PREZANJA        0.335         0.00         87.4 

                    EXC_ZANJA        4.211         0.00        613.1      REPOSICION        0.335         0.00         77.4 

                EXC_T_NATURAL        4.546         0.00        536.3 

      146.000       TERRAPLEN        6.523        14.33        710.3        D_TIERRA        5.574        10.12        546.4 

                      VEGETAL        0.000         0.00        164.2            TUBO        1.130         2.26        165.0 

                   HORMIGON_B        0.390         0.78         57.0     CUBRICION_3        0.000         0.00         10.0 

                 PROTECCION_3        4.292         8.58        626.6    EXC_PREZANJA        0.089         0.42         87.8 

                    EXC_ZANJA        5.485         9.70        622.8      REPOSICION        0.089         0.42         77.8 

                EXC_T_NATURAL        5.574        10.12        546.4 

      150.000       TERRAPLEN        3.167        19.38        729.7        D_TIERRA        5.130        21.41        567.9 

                      VEGETAL        0.000         0.00        164.2            TUBO        1.130         4.52        169.6 

                   HORMIGON_B        0.390         1.56         58.5     CUBRICION_3        0.000         0.00         10.0 

                 PROTECCION_3        4.292        17.17        643.8    EXC_PREZANJA        0.000         0.18         88.0 
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Istram 8.29                                                                            

  PROYECTO : Col·lector Sant Boi                                                                                        

  EJE      : Eix 3: Sèquia Superior 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

                    EXC_ZANJA        5.130        21.23        644.0      REPOSICION        0.000         0.18         78.0 

                EXC_T_NATURAL        5.130        21.41        567.9 

      152.000       TERRAPLEN        3.524         6.69        736.4        D_TIERRA        4.815         9.95        577.8 

                      VEGETAL        0.000         0.00        164.2            TUBO        1.130         2.26        171.8 

                   HORMIGON_B        0.390         0.78         59.3     CUBRICION_3        0.000         0.00         10.0 

                 PROTECCION_3        4.292         8.58        652.3    EXC_PREZANJA        0.000         0.00         88.0 

                    EXC_ZANJA        4.815         9.94        654.0      REPOSICION        0.000         0.00         78.0 

                EXC_T_NATURAL        4.815         9.95        577.8 

      154.000       TERRAPLEN        4.641         8.17        744.6        D_TIERRA        3.267         8.08        585.9 

                      VEGETAL        0.000         0.00        164.2            TUBO        1.130         2.26        174.1 

                   HORMIGON_B        0.390         0.78         60.1     CUBRICION_3        0.000         0.00         10.0 

                 PROTECCION_3        4.292         8.58        660.9    EXC_PREZANJA        0.002         0.00         88.0 

                    EXC_ZANJA        3.265         8.08        662.1      REPOSICION        0.002         0.00         78.0 

                EXC_T_NATURAL        3.267         8.08        585.9 

      154.000       TERRAPLEN        6.821         0.00        744.6        D_TIERRA        2.140         0.00        585.9 

                      VEGETAL        3.307         0.00        164.2            TUBO        1.130         0.00        174.1 

                   HORMIGON_B        0.390         0.00         60.1     CUBRICION_3        0.000         0.00         10.0 

                 PROTECCION_3        4.292         0.00        660.9    EXC_PREZANJA        0.002         0.00         88.0 

                    EXC_ZANJA        5.445         0.00        662.1      REPOSICION        0.002         0.00         78.0 

                EXC_T_NATURAL        2.140         0.00        585.9 

      156.000       TERRAPLEN        0.520         7.34        751.9        D_TIERRA        4.761         6.90        592.8 

                      VEGETAL        1.957         5.26        169.4            TUBO        1.130         2.26        176.4 

                   HORMIGON_B        0.390         0.78         60.9     CUBRICION_3        0.000         0.00         10.0 

                 PROTECCION_3        4.292         8.58        669.5    EXC_PREZANJA        0.505         0.51         88.5 

                    EXC_ZANJA        6.212        11.66        673.7      REPOSICION        0.505         0.51         78.5 

                EXC_T_NATURAL        4.761         6.90        592.8 

      156.000       TERRAPLEN        0.086         0.00        751.9        D_TIERRA        6.284         0.00        592.8 

                      VEGETAL        0.000         0.00        169.4            TUBO        1.130         0.00        176.4 

                   HORMIGON_B        0.390         0.00         60.9     CUBRICION_3        0.000         0.00         10.0 

                 PROTECCION_3        4.292         0.00        669.5    EXC_PREZANJA        0.505         0.00         88.5 

                    EXC_ZANJA        5.778         0.00        673.7      REPOSICION        0.505         0.00         78.5 

                EXC_T_NATURAL        6.284         0.00        592.8 

      160.000       TERRAPLEN        0.000         0.17        752.1        D_TIERRA        7.177        26.92        619.7 

                      VEGETAL        0.000         0.00        169.4            TUBO        1.130         4.52        180.9 

                   HORMIGON_B        0.390         1.56         62.4     CUBRICION_3        0.116         0.23         10.2 

                 PROTECCION_3        4.292        17.17        686.7    EXC_PREZANJA        1.365         3.74         92.2 

                    EXC_ZANJA        5.813        23.18        696.9      REPOSICION        1.249         3.51         82.0 

                EXC_T_NATURAL        7.177        26.92        619.7 

      168.000       TERRAPLEN        0.000         0.00        752.1        D_TIERRA       13.440        82.47        702.2 

                      VEGETAL        0.000         0.00        169.4            TUBO        1.130         9.04        189.9 

                   HORMIGON_B        0.390         3.12         65.6     CUBRICION_3        5.448        22.25         32.5 

                 PROTECCION_3        4.292        34.33        721.0    EXC_PREZANJA        7.628        35.97        128.2 

                    EXC_ZANJA        5.813        46.50        743.4      REPOSICION        2.180        13.72         95.7 

                EXC_T_NATURAL       13.440        82.47        702.2 
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  Istram 8.29                                                                            

  PROYECTO : Col·lector Sant Boi                                                                                        

  EJE      : Eix 3: Sèquia Superior 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      168.000       TERRAPLEN        0.000         0.00        752.1        D_TIERRA        6.334         0.00        702.2 

                      VEGETAL        0.000         0.00        169.4      ENTIBACION        0.275         0.00          0.0 

                         TUBO        1.130         0.00        189.9      HORMIGON_B        0.390         0.00         65.6 

                  CUBRICION_3        1.439         0.00         32.5    PROTECCION_3        1.889         0.00        721.0 

                 EXC_PREZANJA        2.769         0.00        128.2       EXC_ZANJA        3.565         0.00        743.4 

                   REPOSICION        1.210         0.00         95.7   EXC_T_NATURAL        6.334         0.00        702.2 

      180.000       TERRAPLEN        0.000         0.00        752.1        D_TIERRA        6.922        79.54        781.7 

                      VEGETAL        0.000         0.00        169.4      ENTIBACION        0.301         3.45          3.5 

                         TUBO        1.130        13.57        203.5      HORMIGON_B        0.390         4.68         70.3 

                  CUBRICION_3        2.001        20.64         53.1    PROTECCION_3        1.889        22.67        743.7 

                 EXC_PREZANJA        3.357        36.76        165.0       EXC_ZANJA        3.565        42.78        786.2 

                   REPOSICION        1.210        14.52        110.2   EXC_T_NATURAL        6.922        79.54        781.7 

      192.000       TERRAPLEN        0.000         0.00        752.1        D_TIERRA        6.385        79.84        861.6 

                      VEGETAL        0.000         0.00        169.4      ENTIBACION        0.277         3.47          6.9 

                         TUBO        1.130        13.57        217.0      HORMIGON_B        0.390         4.68         74.9 

                  CUBRICION_3        1.488        20.94         74.1    PROTECCION_3        1.889        22.67        766.4 

                 EXC_PREZANJA        2.820        37.06        202.0       EXC_ZANJA        3.565        42.78        829.0 

                   REPOSICION        1.210        14.52        124.7   EXC_T_NATURAL        6.385        79.84        861.6 

      193.290       TERRAPLEN        0.000         0.00        752.1        D_TIERRA        1.979         5.39        867.0 

                      VEGETAL        0.000         0.00        169.4      ENTIBACION        0.203         0.31          7.2 

                         TUBO        1.130         1.46        218.5      HORMIGON_B        0.390         0.50         75.4 

                  CUBRICION_3        0.000         0.96         75.0    PROTECCION_3        1.889         2.44        768.8 

                 EXC_PREZANJA        0.103         1.88        203.9       EXC_ZANJA        1.876         3.51        832.5 

                   REPOSICION        0.061         0.82        125.6   EXC_T_NATURAL        1.979         5.39        867.0 
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  Istram 8.29                                                                            

  PROYECTO : Col·lector Sant Boi.                                                                                         

  EJE      : Eix 3: Sèquia superior 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

                             MATERIAL                       VOLUMEN      

                          --------------                ---------------- 

                      (1) TERRAPLEN                              752.078 

                      (2) D_TIERRA                               866.953 

                      (3) EXC. T. VEGETAL                        169.438 

                      (4) TUBO                                   218.506 

                      (5) HORMIGON                                75.442 

                      (6) CUBRICION_3                             75.040 

                      (7) PROTECCION_3                           768.791 

                      (8) REPOSICION                             125.566 
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  Istram 8.29                                                                            

  PROYECTO : Col·lector Sant Boi                                                                                        

  EJE      : Sèquia superior 

   

   

            ******************************************************************************* 

            * * *                           P O Z O S                                 * * * 

            ******************************************************************************* 

                      POZO    PK          Z-Boca    Z-Solera  Z-Entrada   Z-Salida      X           Y         Altura 

            -------------- ------------ ---------- ---------- ---------- ---------- ----------- ----------- ---------- 

                        P1        0.000     11.757     10.320     10.320     10.320  420437.371 4577473.719      1.437 

                        P2       38.020     11.760     10.292     10.292     10.292  420450.452 4577509.418      1.468 

                        P3       53.720      9.327     10.281     10.281     10.281  420455.854 4577524.159     -0.954 

                        P4      110.400      9.534     10.240     10.240     10.240  420507.457 4577500.720     -0.706 

                        P5      193.290     10.242     10.180     10.180     10.180  420589.546 4577489.230      0.062 
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Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca Est de la part alta
de Salinas (Sant Boi de Llobregat)

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA
Capítol 01  COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA
Subcapítol 01  DEMOLICIONS I ENDERROCS

1 F219U110 m3 Demolició de paviments asfàltics amb mitjans mecànics, càrrega i transport de runes i canon d'abocament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-245 T Longitud Amplada Gruix

2 Del pk 0+002.7 al 0+026.4 23,700 4,400 0,300 31,284 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,284

2 F219U210 m3 Demolició de paviment de formigó, amb mitjans mecànics, càrrega i transport de runes i canon d'abocament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camí agrícola T Longitud Amplada Gruix

2 Del pk 0+512.66 al 0+518.06 5,400 4,400 0,200 4,752 C#*D#*E#*F#

3 Formigó plataforma d'obra (ADIF) T Superfície Gruix

4 Del pk 0+643.35 al 0+661.17 457,350 0,150 68,603 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,355

3 F21RU010 m Demolició de sèquia de reg de formigó, de secció en U i amplada máxima 1,60 m, amb mitjans mecànics,
càrrega i transport de runes i canon d'abocament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sèquia Superior T Longitud

2 Pk 0+280 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

3 Pk 0+339 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Altres canals de reg

5 Pk 0+520 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

6 Pk 0+732 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

4 F21QU200 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics,
carrega de runes i materials i transport a l'abocador autoritzat o magatzem municipal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pk 0+027.70 (C-245) T Longitud

2 Amplada exterior calaix 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Sobreamples rasa 0,700 2,000 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,400

5 F21QU400 m Demolició de tancament metàl·lic de parcel·la, tipus filat o similar, amb mitjanç mecànics, inclòs transport a
abocador i cànon.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pk 0+512.52 T Longitud

2 Amplada exterior calaix 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Sobreamples rasa 0,700 2,000 1,400 C#*D#*E#*F#

4 Pk 0+518.74 T Longitud
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

5 Amplada exterior calaix 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

6 Sobreamples rasa 0,700 2,000 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,800

Obra 01 PRESSUPOST COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA
Capítol 01  COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA
Subcapítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 F221U002 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega manual o mecànica del material sobrant sobre
camió, transport a l'abocador i canon d'abocament inclós

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada

2 Del pk 0+000 al 0+002.70 2,700 8,000 21,600 C#*D#*E#*F#

3 Del pk 0+026.40 al 0+290.40 264,000 8,000 2.112,000 C#*D#*E#*F#

4 Del pk 0+518.06 al 0+990.00 471,940 8,000 3.775,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.909,120

2 F221U003 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics, en zona d'arbrat, amb trocejament de la vegetació
incloent la la retirada d'arrels i la regularització amb terres dels mateix terreny dels forats existents o deixats per
la extracció de les arrels, i càrrega manual o mecànica del material sobrant sobre camió, transport a l'abocador i
canon d'abocament inclós

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada

2 Del pk 0+290.40 al 0+512.66 222,260 8,000 1.778,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.778,080

3 F231U020 m2 Apuntalament i estrabada de rases i pous de més de 4 m i fins a 4 m d'amplaria, per a una protecció de mes del
30 % i fins al 60 %, amb puntals metàlics i fusta, en obres de clavegueram

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Alçaria Longitud

2 4,000 484,840 1.939,360 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 1.939,360

4 F222U021 m3 Excavació de rasa de fins a 7,5 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres deixades
a la vora o càrrega a camió per a transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars (eix 1) T Volúm

2 Excavació del terreny 33.499,900 33.499,900 C#

3 Saneig en parcel·la ADIF 795,250 795,250 C#

TOTAL AMIDAMENT 34.295,150

5 F226U020 m3 Estesa, terraplenada i piconatge per a caixa de paviment de terres, amb una compactació del 95% del PM (no
inclou terres),amb part proporcional de reperfilat de talussos
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Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca Est de la part alta
de Salinas (Sant Boi de Llobregat)

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars (eix 1) T Volúm

2 Rebliment de la rasa 12.833,300 12.833,300 C#

3 10.076,120 10.076,120 C#

4 Saneig del terreny en parcel·la ADIF 795,250 795,250 C#

TOTAL AMIDAMENT 23.704,670

6 F226UN00 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons T

2 Saneig del terreny en parcel·la ADIF 795,250 795,250 C#

TOTAL AMIDAMENT 795,250

Obra 01 PRESSUPOST COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA
Capítol 01  COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA
Subcapítol 03  CONDUCCIONS

1 FD7EU020 m Subministrament de calaix prefabricat de formigó armat, de secció rectangular i 250x250x225 cm de mides
interiors, d'unió encadellada amb junt de goma tipus Arpon segellat interiorment amb massilla de poliuretà,
inclosa la col·locació del marc sobre solera de 10 cm de formigó HM-15 i 2 cm de sorra fina d'anivellament,
incloent l'execució del llit de formigó i l'estesa de sorra d'anivellament (Dades de càlcul: Ambient de classe IIIA
+Qb, segons EHE i recobriment màxim de terres de fins a 5 m)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Del pk 0+000 al pk 0+054 54,000 54,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

2 FD7EU050 m Subministrament de calaix prefabricat de formigó armat, de secció rectangular i 150x250x230 cm de mides
interiors, d'unió encadellada amb junt de goma tipus Arpon, segellat interiorment amb massilla de poliuretà,
inclosa la col·locació del marc sobre solera de 10 cm de formigó HM-15 i 2 cm de sorra fina d'anivellament,
incloent l'execució del llit de formigó i l'estesa de sorra d'anivellament (Dades de càlcul: Ambient de classe IIIA
+Qb, segons EHE i recobriment màxim de terres de fins a 5 m)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Del pk 0+157al pk 0+803.14 647,140 647,140 C#

3 A deduïr trams in situ:

4 Del pk 0+290.40 al 0+303.64 13,240 -13,240 -C#

5 Del pk 0+658.76 al 0+674.74 16,000 -16,000 -C#

TOTAL AMIDAMENT 617,900

3 FD7EU040 m Subministrament de calaix prefabricat de formigó armat, de secció rectangular i 150x200x230 cm de mides
interiors, d'unió encadellada amb junt de goma tipus Arpon, segellat interiorment amb massilla de poliuretà,
inclosa la col·locació del marc sobre solera de 10 cm de formigó HM-15 i 2 cm de sorra fina d'anivellament,
incloent l'execució del llit de formigó i l'estesa de sorra d'anivellament (Dades de càlcul: Ambient de classe IIIA
+Qb, segons EHE i recobriment màxim de terres de fins a 5 m)
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Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca Est de la part alta
de Salinas (Sant Boi de Llobregat)

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Del pk 0+803.14 al pk 0+868 65,000 65,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

4 F305VN00 m3 Formigó per formació de mitjes canyes, banquetes, cubetes i formació de pendents, HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb qualsevol mitjà, inclòs part
proporcional de mitjans auxiliars i tasques necessàries pel modelat de les formes definides als plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud m2

2 Formació mitja canya en calaix 2,5 x 2, 54,000 0,700 37,800 C#*D#

3 Formació mitja canya en calaix 1,5 x 2, 617,900 0,310 191,549 C#*D#

4 Formació mitja canya en calaix 1,5 x 2, 65,000 0,310 20,150 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 249,499

5 F305VN01 m3 Subministrament i col·locació base de morter per a la formació de mitja canya i/o de recrescuts

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud m2

2 Formació mitja canya en calaix 2,5 x 2, 54,000 0,050 2,700 C#*D#

3 Formació mitja canya en calaix 1,5 x 2, 617,900 0,050 30,895 C#*D#

4 Formació mitja canya en calaix 1,5 x 2, 65,000 0,050 3,250 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 36,845

6 FD7FUN76 m Subministrament i col·locació de tub de PVC de 600 mm de diàmetre, de paret estructurada, per a formació de
mitja canya en acabat interior de calaix de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Aprofitament

2 Formació mitja canya en calaix 2,5 x 2, 54,000 0,750 40,500 C#*D#

3 Formació mitja canya en calaix 1,5 x 2, 617,900 0,750 463,425 C#*D#

4 Formació mitja canya en calaix 1,5 x 2, 65,000 0,750 48,750 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 552,675

7 FDA1U120 m Suplement per alçària superior a 1,60 m de pou de registre de d 120 cm, amb anells prefabricats de formigó,
inclòs part proporcional de graons

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 P1 en pk 0+053 (Transició calaixos) 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#

3 P2 en pk 0+157 (Transició calaixos) 1,610 1,610 C#*D#*E#*F#

4 P3 en pk 0+249 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#

5 P4 en pk 0+319 2,490 2,490 C#*D#*E#*F#

6 P5 en pk 0+389 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#

7 P6 en pk 0+459 2,130 2,130 C#*D#*E#*F#

8 P7 en pk 0+529 2,570 2,570 C#*D#*E#*F#

9 P8 en pk 0+600 2,480 2,480 C#*D#*E#*F#
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Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca Est de la part alta
de Salinas (Sant Boi de Llobregat)

AMIDAMENTS Pàg.: 5

10 P9 en pk 0+670 (Calaix in situ) 2,160 2,160 C#*D#*E#*F#

11 P10 en pk 0+740 2,320 2,320 C#*D#*E#*F#

12 P11 en pk 0+803 (Obra de derivació) 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#

13 P12 en pk 0+868 (Obra especial) 3,120 3,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,730

8 FDDZV030 u Tapa ventilada de fosa dúctil classe d400, marc aparent rectangular d=625 mm, tipus ajuntament, amb junt
d'elastomer, sistema bulon amb frontissa, recoberta de pintura asfaltica, col.locat amb formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 FD7HU010 m Subministre de canonada de formigó armat de secció circular i diàmetre interior 1500 mm, classe IV ASTM, per
a col·locació sense obertura de rasa, per empenta horitzontal, inclosa la col·locació al fons del pou d'atac de la
perforació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Clava sota la mota del Llobregat T Longitud Unitats

2 Del pk 0+871al pk 0+920 49,000 2,000 98,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 98,000

10 FD78U010 m Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de formigó armat de 1500 mm de diàmetre nominal
classe III, segons ASTM C 76-99 amb unió de campana amb anella elastomèrica, solera de 15 cm, sense
rebliment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Unitats

2 Del Pk 0+920 al pk 0+950 30,000 2,000 60,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

11 F305U020 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó abocat amb qualsevol mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Àrea Longitud

2 Base sota Canonades formigó 1,820 60,000 109,200 C#*D#

3 C Longitud Ample Total

4 Base en calaixos in situ 13,240 2,500 33,100 C#*D#

5 16,000 2,500 40,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 182,300

12 F450U020 m3 Formigó per a estructures, HA-30/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb qualsevol mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calaixos in situ C Longitud Ample Alçada Total

2 Solera

3 Del pk 0+290.40 al 0+303.64 13,240 2,500 0,300 9,930 C#*D#*E#*F#

4 Del pk 0+658.76 al 0+674.74 16,000 2,500 0,300 12,000 C#*D#*E#*F#

5 C Longitud Alçada Ample Unitats Total
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6 Murs

7 Del pk 0+290.40 al 0+303.64 13,240 2,500 0,300 2,000 19,860 C#*D#*E#*F#

8 Del pk 0+658.76 al 0+674.74 16,000 2,500 0,300 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

9 C Longitud Alçada Ample Total

10 Llosa

11 Del pk 0+290.40 al 0+303.64 13,240 0,300 2,100 8,341 C#*D#*E#*F#

12 Del pk 0+658.76 al 0+674.74 16,000 0,300 2,100 10,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,211

13 F32DV060 m2 Muntatge, desmuntatge i apuntalamanet d'encofrat de plafó amb estructura metàl.lica i acabat de tauler fenòlic,
d'una cara vista de mur de contencio de base rectilinia encofrat a dues cares i d'una alçària <=8 m, inclos
passatubs i matavius en cas necesari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calaixos in situ C Longitud Unitats Alçada

2 Solera

3 Del pk 0+290.40 al 0+303.64 13,240 2,000 0,300 7,944 C#*D#*E#*F#

4 Del pk 0+658.76 al 0+674.74 16,000 2,000 0,300 9,600 C#*D#*E#*F#

5 C Longitud Alçada Unitats

6 Murs

7 Del pk 0+290.40 al 0+303.64 13,240 2,500 4,000 132,400 C#*D#*E#*F#

8 Del pk 0+658.76 al 0+674.74 16,000 2,500 4,000 160,000 C#*D#*E#*F#

9 C Longitud Alçada Unitats

10 Llosa

11 Del pk 0+290.40 al 0+303.64 13,240 0,300 2,000 7,944 C#*D#*E#*F#

12 Del pk 0+658.76 al 0+674.74 16,000 0,300 2,000 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 327,488

14 F4B03000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura d'estructures, inclos la
neteja de les armadures, neteja del fons de l'encofrat, separadors, les pèrdues i increments de material
corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. el pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m3 formigó Quantia

2 Calaixos in situ 84,210 62,000 5.221,020 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 5.221,020

Obra 01 PRESSUPOST COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA
Capítol 01  COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA
Subcapítol 04  OBRA DE DERIVACIÓ
Apartat 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F222U121 m3 Excavació de pou aïllat fins a 8 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres deixades
a la vora o càrrega a camió per a transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície (m2 Altura (m)

2 Obra especial 29,908 5,900 176,457 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 176,457

2 F228UN00 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra especial

2 Igual excavació 176,457 176,457 C#*D#*E#*F#

3 A descomptar: volum obra -1,000 15,290 4,200 -64,218 C#*D#*E#*F#

4 -1,000 3,912 5,900 -23,081 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,158

3 F221U002 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega manual o mecànica del material sobrant sobre
camió, transport a l'abocador i canon d'abocament inclós

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície (m2

2 29,908 29,908 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,908

Obra 01 PRESSUPOST COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA
Capítol 01  COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA
Subcapítol 04  OBRA DE DERIVACIÓ
Apartat 02  ESTRUCTURES

1 F305U020 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó abocat amb qualsevol mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície (m2

2 Sota fonaments 21,181 21,181 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,181

2 F450U020 m3 Formigó per a estructures, HA-30/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb qualsevol mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En fonaments T Superfície (m2 Altura (m)

2 19,202 0,400 7,681 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 En alçats T Superfície exte Superfície inte Altura (m)

5 14,632 10,936 3,700 13,675 (D#-E#)*F#

6 4,560 2,339 5,500 12,216 (D#-E#)*F#

8 En lloses T Superfície (m2 Altura (m)

9 10,936 0,300 3,281 C#*D#*E#*F#

10 2,339 0,300 0,702 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,555
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3 F305VN00 m3 Formigó per formació de mitjes canyes, banquetes, cubetes i formació de pendents, HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb qualsevol mitjà, inclòs part
proporcional de mitjans auxiliars i tasques necessàries pel modelat de les formes definides als plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície (m2 Altura (m)

2 Mitja canya 10,936 0,600 6,562 C#*D#*E#*F#

3 2,340 0,600 1,404 C#*D#*E#*F#

4 Recrescut 0,334 2,800 0,935 C#*D#*E#*F#

5 0,522 2,800 1,462 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,363

4 F31DU100 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta per a fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En fonaments T Unitat Longitud (m) Altura (m)

2 4,070 0,400 1,628 C#*D#*E#*F#

3 3,340 0,400 1,336 C#*D#*E#*F#

4 2,000 2,100 0,400 1,680 C#*D#*E#*F#

5 1,900 0,400 0,760 C#*D#*E#*F#

6 0,964 0,400 0,386 C#*D#*E#*F#

7 4,050 0,400 1,620 C#*D#*E#*F#

8 1,049 0,400 0,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,830

5 F32DV060 m2 Muntatge, desmuntatge i apuntalamanet d'encofrat de plafó amb estructura metàl.lica i acabat de tauler fenòlic,
d'una cara vista de mur de contencio de base rectilinia encofrat a dues cares i d'una alçària <=8 m, inclos
passatubs i matavius en cas necesari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En alçats T Unitat Longitud (m) Altura (m)

2 4,070 3,400 13,838 C#*D#*E#*F#

3 3,340 3,400 11,356 C#*D#*E#*F#

4 2,000 2,100 5,200 21,840 C#*D#*E#*F#

5 2,000 0,300 1,500 0,900 C#*D#*E#*F#

6 1,900 5,200 9,880 C#*D#*E#*F#

7 0,964 3,400 3,278 C#*D#*E#*F#

8 4,050 3,400 13,770 C#*D#*E#*F#

9 1,049 3,400 3,567 C#*D#*E#*F#

10 En lloses T Superfície (m2

11 14,632 14,632 C#*D#*E#*F#

12 4,560 4,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,621

6 F32DV160 m2 Muntatge, desmuntatge i apuntalamanet d'encofrat de plafó amb estructura metàl.lica i acabat de tauler fenòlic,
d'una cara no vista de mur de contencio de base rectilinia encofrat a dues cares i d'una alçària <=8 m, inclos
passatubs i matavius en cas necesari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En alçats T Unitat Longitud (m) Altura (m)
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2 3,600 3,400 12,240 C#*D#*E#*F#

3 2,779 3,400 9,449 C#*D#*E#*F#

4 2,000 1,800 5,200 18,720 C#*D#*E#*F#

5 2,000 1,300 5,200 13,520 C#*D#*E#*F#

6 0,521 3,400 1,771 C#*D#*E#*F#

7 1,900 5,200 9,880 C#*D#*E#*F#

8 3,600 3,400 12,240 C#*D#*E#*F#

9 0,706 3,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,220

7 F4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En lloses T Superfície (m) Altura (m)

2 10,936 3,400 37,182 C#*D#*E#*F#

3 2,340 5,200 12,168 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,350

8 F4B03000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura d'estructures, inclos la
neteja de les armadures, neteja del fons de l'encofrat, separadors, les pèrdues i increments de material
corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. el pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per quanties T Volum (m3) Densitat (kg/m

2 En fonaments 7,681 95,000 729,695 C#*D#*E#*F#

3 En alçats 25,891 90,000 2.330,190 C#*D#*E#*F#

4 En lloses 3,983 105,000 418,215 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.478,100

Obra 01 PRESSUPOST COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA
Capítol 01  COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA
Subcapítol 04  OBRA DE DERIVACIÓ
Apartat 03  ACABATS

1 FDD1UN00 m Pou de registre de 120 cm de diàmetre, sense base, per a ésser muntat sobre arqueta in situ, inclòs part
proporcional de con superior i junts elastomèrics entre anells, totalment col·locat segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

2 FDDZV010 u Tapa de fosa dúctil classe d400, marc aparent circular d=600 mm, tipus ajuntament, amb junt d'elastomer,
sistema bulon amb frontissa, recoberta de pintura asfaltica, col.locat amb formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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3 FDDZV030 u Tapa ventilada de fosa dúctil classe d400, marc aparent rectangular d=625 mm, tipus ajuntament, amb junt
d'elastomer, sistema bulon amb frontissa, recoberta de pintura asfaltica, col.locat amb formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 F4LZSN01 m2 Plaques massisses prefabricades de formigó armat per a sostre, de 20 cm de cantell i planta rectangular de 140
cm de llargària i 60 cm d'amplària, col·locades i segellades per poder ésser desmuntades, aptes per a
càrregues de trànsit, segons plànols de detall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,400 0,600 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,840

5 F7J2UN00 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada amb
adhesiu de cautxú sintètic en dissolució

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitat Longitud (m) Gruix (m)

2 Embocadura calaix entrada 2,000 3,000 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

3 2,000 3,000 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

4 Embocadura calaix sortida 2,000 3,000 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

5 2,000 2,500 0,300 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,900

6 F7J5UN00 m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb massilla de poliuretà apta para aigües residuals,
aplicada amb pistola manual, inclòs emprimació prèvia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitat Longitud (m) C#*D#*E#*F#

2 Embocadura calaix entrada 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 Embocadura calaix sortida 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

7 FDDZ51DU u Grao per a pou de registre de nucli de barnilla amb recobriment de polipropilé, col.locat amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

8 F7J524R1 m Segellat de junt de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada amb pistola manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,885 1,885 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,885

9 F45RDR50 dm3 Restitució de volums eliminats amb morter de reparació tixotropic de retracció controlada, aplicat en capes de 3
cm de gruix, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície (m2 Gruix (m)

2 0,127 0,300 0,038 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,038

10 F7J1UN00 m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, adherida amb massilla expansiva, prèvia
preparació del parament de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Junt solera-alçat T Unitat Longitud (m)

2 3,770 3,770 C#*D#*E#*F#

3 3,040 3,040 C#*D#*E#*F#

4 2,721 2,721 C#*D#*E#*F#

5 2,000 2,100 4,200 C#*D#*E#*F#

6 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#

7 3,750 3,750 C#*D#*E#*F#

8 1,006 1,006 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,087

Obra 01 PRESSUPOST COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA
Capítol 01  COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA
Subcapítol 04  OBRA DE DERIVACIÓ
Apartat 04  CONDUCCIÓ A EB EMSSA

1 F221U002 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega manual o mecànica del material sobrant sobre
camió, transport a l'abocador i canon d'abocament inclós

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada

2 22,000 8,000 176,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 176,000

2 F231U020 m2 Apuntalament i estrabada de rases i pous de més de 4 m i fins a 4 m d'amplaria, per a una protecció de mes del
30 % i fins al 60 %, amb puntals metàlics i fusta, en obres de clavegueram

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Alçaria Longitud

2 4,000 22,000 88,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 88,000

3 F222U021 m3 Excavació de rasa de fins a 7,5 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres deixades
a la vora o càrrega a camió per a transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Secció tipus ( Longitud

2 10,850 22,000 238,700 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 238,700

4 F226U020 m3 Estesa, terraplenada i piconatge per a caixa de paviment de terres, amb una compactació del 95% del PM (no
inclou terres),amb part proporcional de reperfilat de talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Secció tipus ( Longitud

2 10,420 22,000 229,240 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 229,240

5 FD7FUM76 m Subministrament i col·locació de tub de PVC de 600 mm de diàmetre, de paret estructurada. Completament
instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

Obra 01 PRESSUPOST COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA
Capítol 01  COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA
Subcapítol 05  OBRA DE SORTIDA A LLERA
Apartat 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F222U121 m3 Excavació de pou aïllat fins a 8 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres deixades
a la vora o càrrega a camió per a transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra sortida riu

2 Buidat 8,480 5,480 2,950 137,088 C#*D#*E#*F#

3 Rastrell 6,500 0,450 0,550 1,609 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,697

2 F228UN00 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pou connexió

2 Igual excavació 138,697 138,697 C#*D#*E#*F#

3 A descomptar: volum obra -1,000 6,500 3,500 2,950 -67,113 C#*D#*E#*F#

4 -1,000 6,500 0,450 0,550 -1,609 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,975

Obra 01 PRESSUPOST COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA
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Capítol 01  COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA
Subcapítol 05  OBRA DE SORTIDA A LLERA
Apartat 02  ESTRUCTURES

1 F305U020 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó abocat amb qualsevol mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sota fonaments

2 Obra sortida 6,700 3,100 20,770 C#*D#*E#*F#

3 6,700 0,560 3,752 C#*D#*E#*F#

4 Rastrell 6,700 0,600 4,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,542

2 F4405125 kg Acer A/42-b (S 275 JR), per a estructures, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats tipus sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Protecció solera

2 Carrils tipus via 10,000 3,000 55,000 1.650,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.650,000

3 F450U020 m3 Formigó per a estructures, HA-30/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb qualsevol mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En fonaments

2 Llosa 6,500 3,500 0,650 14,788 C#*D#*E#*F#

3 Rastrell 6,050 0,450 0,550 1,497 C#*D#*E#*F#

4 En alçats

5 Perímetre 6,500 0,500 2,450 7,963 C#*D#*E#*F#

6 2,000 3,000 0,500 2,200 6,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,848

4 F4B03000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura d'estructures, inclos la
neteja de les armadures, neteja del fons de l'encofrat, separadors, les pèrdues i increments de material
corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. el pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per quanties

2 En fonaments 16,285 95,000 1.547,075 C#*D#*E#*F#

3 En alçats 14,563 90,000 1.310,670 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.857,745

5 F31DU100 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta per a fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En fonaments

2 Perímetre 6,500 1,200 7,800 C#*D#*E#*F#

3 2,000 0,450 0,550 0,495 C#*D#*E#*F#
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4 2,000 3,500 0,650 4,550 C#*D#*E#*F#

5 6,500 0,650 4,225 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,070

6 F32DV060 m2 Muntatge, desmuntatge i apuntalamanet d'encofrat de plafó amb estructura metàl.lica i acabat de tauler fenòlic,
d'una cara vista de mur de contencio de base rectilinia encofrat a dues cares i d'una alçària <=8 m, inclos
passatubs i matavius en cas necesari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En alçats

2 Perímetre interior 5,500 2,450 13,475 C#*D#*E#*F#

3 2,000 3,000 2,200 13,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,675

7 F32DV160 m2 Muntatge, desmuntatge i apuntalamanet d'encofrat de plafó amb estructura metàl.lica i acabat de tauler fenòlic,
d'una cara no vista de mur de contencio de base rectilinia encofrat a dues cares i d'una alçària <=8 m, inclos
passatubs i matavius en cas necesari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En alçats

2 Perímetre exterior 6,500 2,450 15,925 C#*D#*E#*F#

3 2,000 0,500 2,450 2,450 C#*D#*E#*F#

4 2,000 3,000 2,200 13,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,575

Obra 01 PRESSUPOST COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA
Capítol 01  COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA
Subcapítol 05  OBRA DE SORTIDA A LLERA
Apartat 03  ACABATS I VARIS

1 F3J2V030 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes, col·locats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Protecció desgüàs 6,500 3,000 1,200 23,400 C#*D#*E#*F#

2 2,000 3,000 1,200 1,800 12,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,360

Obra 01 PRESSUPOST COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA
Capítol 01  COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA
Subcapítol 05  OBRA DE SORTIDA A LLERA
Apartat 04  EQUIPS MECÀNICS

1 FN86N060 u Vàlvula de retenció de final de línia de DN 600 mm marca Válvulas Ross o equivalent, clapeta en polietilè i
contrapesos en acer inoxidable AISI 316. Segons FN86N060. Totalment instal·lada i provada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FN86N115 u Vàlvula de retenció de final de línia de DN 1500 mm marca Válvulas Ross o equivalent, amb la clapeta de
polietilè i contrapesos en acer inoxidable AISI 316. Segons FN86N115. Totalment instal·lada i provada
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA
Capítol 01  COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA
Subcapítol 06  REPOSICIONS

1 F9J12X50 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-245 T Longitud Amplada

2 Del pk 0+002.7 al 0+026.4 23,700 4,400 104,280 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 104,280

2 F9H1D220 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-25 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-245 T Longitud Amplada Gruix Densitat

2 Del pk 0+002.7 al 0+026.4 23,700 4,400 0,200 2,300 47,969 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,969

3 F9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-245 T Longitud Amplada Unitats

2 Del pk 0+002.7 al 0+026.4 23,700 4,400 2,000 208,560 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 208,560

4 F9J1V020 m2 Reg d'adherència amb betum asfaltic modificat amb polimers BM-3B, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-245 T Longitud Amplada

2 Del pk 0+002.7 al 0+026.4 23,700 4,400 104,280 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 104,280

5 F9H3V200 t Mescla bituminosa discontinua en calent de composicio M-8/10 (monogranular), amb granulat granític, betum
asfaltic de penetracio modificat amb polimers BM-3b, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-245 T Longitud Amplada Gruix Densitat

2 Del pk 0+002.7 al 0+026.4 23,700 4,400 0,030 2,300 7,195 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,195

6 F9G1CUG3 m3 Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat
amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual, inclòs tall junt d'1/3 del gruix,
reg de cura i part proporcional d'encofrats laterals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Camí agrícola T Longitud Amplada Gruix

2 Del pk 0+512.66 al 0+518.06 5,400 4,400 0,200 4,752 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 4,752

7 FB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques aasho, per a barreres
de seguretat, col.locat sobre suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pk 0+027.70 (C-245) T Longitud

2 Amplada exterior calaix 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Sobreamples rasa 0,700 2,000 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,400

8 FB2B5153 u Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre 0.75 i 1 m de llargària, sense amortidors,
col.locat soldat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-245 T Unitats

2 Pk 0+027.70 3,000 3,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 F9H18214 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-245 T Longitud Amplada Gruix Densitat

2 Del pk 0+002.7 al 0+026.4 23,700 4,400 0,070 2,300 16,789 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,789

10 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-245 T Longitud Amplada Gruix

2 Del pk 0+002.7 al 0+026.4 23,700 4,400 0,250 26,070 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,070

Obra 01 PRESSUPOST COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA
Capítol 01  COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA
Subcapítol 07  CLAVAMENT HORITZONTAL MOTA RIU

1 F2H10001 u Unitat de transport de maquinària i equips, de hinca, instalació i muntatge en la primera fosa, sempre que els
accessos ho permeteixin i retirada a la finalització dels treballs, incloent el tranposrt de la tubería

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 17

2 F2H10002 m Clavament horitzontal de canonada de formigó armat de DN 1500 mm mitjançant maquinària d'escut obert ,
incloent la perforació amb mitjans convencionals, extracció de material del front d'excavació fins al pou d'atac,
càrrega i transport a l'abocador, part proporcional d'unitat de transport de maquinaria i equips, instal·lació,
muntatge i desmuntage al pou de clavament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud

2 2,000 42,000 84,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

3 F222U021 m3 Excavació de rasa de fins a 7,5 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres deixades
a la vora o càrrega a camió per a transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.716,800 1.716,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.716,800

4 F305U020 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó abocat amb qualsevol mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Ample Longitud

2 6,900 7,300 50,370 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,370

5 F450U020 m3 Formigó per a estructures, HA-30/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb qualsevol mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur de reacció C Longitud Ample Alçada

2 Solera 7,300 6,900 1,100 55,407 C#*D#*E#*F#

4 C Longitud Alçada Ample

5 Murs 7,300 5,000 1,100 40,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,557

6 F32DV060 m2 Muntatge, desmuntatge i apuntalamanet d'encofrat de plafó amb estructura metàl.lica i acabat de tauler fenòlic,
d'una cara vista de mur de contencio de base rectilinia encofrat a dues cares i d'una alçària <=8 m, inclos
passatubs i matavius en cas necesari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur de reacció C Longitud Ample Alçada Unitats

2 Solera 7,300 1,100 2,000 16,060 C#*D#*E#*F#

3 6,900 1,100 2,000 15,180 C#*D#*E#*F#

4 C Longitud Alçada Ample Unitats

5 Murs 7,300 5,000 2,000 73,000 C#*D#*E#*F#

6 5,000 1,100 2,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,240

7 F4B03000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura d'estructures, inclos la
neteja de les armadures, neteja del fons de l'encofrat, separadors, les pèrdues i increments de material
corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. el pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m3 formigó Quantia

2 Mur de reacció 95,557 112,000 10.702,384 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 10.702,384

Obra 01 PRESSUPOST COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA
Capítol 01  COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA
Subcapítol 08  CREUAMENT HORITZONTAL SOTA AUTOVIA
Apartat 01  CONDUCCIONS

1 FD7EU060 m Subministrament i col·locació d'estructura ovalada prefabricada amb xapa d'acer corrugat i galvanitzat, de 3,30
x 3,03 m, tipus T-200 TC/2, amb la seva cargoleria (per a un recobriment màxim de terres de fins a 12,50 m i
mínim de 0,80 m)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Del pk 0+054 al pk 0+156 102,000 102,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 102,000

2 FDA1U120 m Suplement per alçària superior a 1,60 m de pou de registre de d 120 cm, amb anells prefabricats de formigó,
inclòs part proporcional de graons

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 P1 en pk 0+053 (Transició calaixos) 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#

3 P2 en pk 0+157 (Transició calaixos) 1,610 1,610 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,310

Obra 01 PRESSUPOST COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA
Capítol 01  COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA
Subcapítol 08  CREUAMENT HORITZONTAL SOTA AUTOVIA
Apartat 02  TRACTAMENT INTERIOR

1 F32DV060 m2 Muntatge, desmuntatge i apuntalamanet d'encofrat de plafó amb estructura metàl.lica i acabat de tauler fenòlic,
d'una cara vista de mur de contencio de base rectilinia encofrat a dues cares i d'una alçària <=8 m, inclos
passatubs i matavius en cas necesari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 103,000 2,000 2,000 412,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 412,000

2 F450U020 m3 Formigó per a estructures, HA-30/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb qualsevol mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,910 103,000 402,730 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 402,730

3 F4B03000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura d'estructures, inclos la
neteja de les armadures, neteja del fons de l'encofrat, separadors, les pèrdues i increments de material
corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. el pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m3 formigó Quantia

2 403,730 55,000 22.205,150 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 22.205,150

4 FD7FUN76 m Subministrament i col·locació de tub de PVC de 600 mm de diàmetre, de paret estructurada, per a formació de
mitja canya en acabat interior de calaix de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Aprofitament

2 103,000 0,750 77,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,250

Obra 01 PRESSUPOST COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA
Capítol 02  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
Subcapítol 01  REPOSICIÓ DE LA VEGETACIÓ

1 FU110001 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre terrenys de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector general T Longitud Amplada Alçada C#*D#*E#*F#

2 Del pk 0+000 al 0+002.70 2,700 5,000 0,300 4,050 C#*D#*E#*F#

3 Del pk 0+026.40 al 0+290.40 264,000 5,000 0,300 396,000 C#*D#*E#*F#

4 Del pk 0+518.06 al 0+990.00 471,940 5,000 0,300 707,910 C#*D#*E#*F#

5 Del pk 0+290.40 al 0+512.66 222,260 5,000 0,300 333,390 C#*D#*E#*F#

6 A deduïr clava sota autovia C#*D#*E#*F#

7 Del pk 0+053 al 0+240 187,000 5,000 0,300 -1,000 -280,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.160,850

2 FR2GU040 u Excavació de clot de plantació de dimensions 0,50x0,50x0,50 m, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

3 FR24U100 m2 Acondicionament i perfilat manual de talussos. inclou neteja a peu de talús, càrrega i transport del material
sobrant a abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.000,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1.000,000

4 FRA4U020 u Subministrament i plantació de Spartium junceum de 40-80 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel > 3 mm, nº ram. 1r terç
inferior mín. 5) en C-3 L en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de tutor de senyalització, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 FRA4U025 u Subministrament i plantació de Tamarix gallica de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior >3), en C-3 L, en
clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor,
protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

6 FRA4U030 u Subministrament i plantació de Salix elaeagnos de 80-100 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín. 3), en C-3 L,
en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de
tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

7 FR47UK10 u Subministrament i transport de tipuana tipus de 20/25 cm de perímetre, en contenidor, de primera qualitat
segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou l'acopi provisional en cas
necessari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 2,000 2,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA
Capítol 03  DIVERSOS
Subcapítol 01  REPOSICIÓ DE SERVEIS
Apartat 01  AFECCIONS SÈQUIA SUPERIOR
Subapartat 01  DEMOLICIONS I ENDERROCS

1 F21QU400 m Demolició de tancament metàl·lic de parcel·la, tipus filat o similar, amb mitjanç mecànics, inclòs transport a
abocador i cànon.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud

2 Del pk 0+110.40 al pk 0+135.17 24,770 24,770 C#
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TOTAL AMIDAMENT 24,770

2 F219U110 m3 Demolició de paviments asfàltics amb mitjans mecànics, càrrega i transport de runes i canon d'abocament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-245 T Longitud Amplada Gruix

2 Del pk 0+168.42 al 0+188.43 20,030 2,400 0,300 14,422 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 14,422

Obra 01 PRESSUPOST COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA
Capítol 03  DIVERSOS
Subcapítol 01  REPOSICIÓ DE SERVEIS
Apartat 01  AFECCIONS SÈQUIA SUPERIOR
Subapartat 02  MOVIMENT DE TERRRES

1 F221U002 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega manual o mecànica del material sobrant sobre
camió, transport a l'abocador i canon d'abocament inclós

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada

2 Del pk 0+000 al 0+193.29 193,290 10,000 1.932,900 C#*D#

3 A deduïr

4 Del pk 0+168.42 al 0+188.43 20,000 10,000 -200,000 -(C#*D#)

TOTAL AMIDAMENT 1.732,900

2 F222U020 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, amb terres deixades a
la vora o càrrega a camió per a transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars (eix 3) T Volúm

2 Excavació 866,950 866,950 C#

3 Saneig del terreny 169,440 169,440 C#

TOTAL AMIDAMENT 1.036,390

3 F226U020 m3 Estesa, terraplenada i piconatge per a caixa de paviment de terres, amb una compactació del 95% del PM (no
inclou terres),amb part proporcional de reperfilat de talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars (eix 3) T Volúm

2 Formació de terraplè 752,080 752,080 C#

3 Saneig del terreny 169,440 169,440 C#

4 Rebliment de la rasa 768,790 768,790 C#

5 75,040 75,040 C#

TOTAL AMIDAMENT 1.765,350

4 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars (eix 3) T Volúm

2 Formació de terraplè 752,080 752,080 C#

3 Saneig del terreny 169,440 169,440 C#

TOTAL AMIDAMENT 921,520

Obra 01 PRESSUPOST COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA
Capítol 03  DIVERSOS
Subcapítol 01  REPOSICIÓ DE SERVEIS
Apartat 01  AFECCIONS SÈQUIA SUPERIOR
Subapartat 03  CONDUCCIONS

1 F305U020 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó abocat amb qualsevol mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars (eix 3) T Volúm Gruix

2 Formació de llit 75,440 0,100 754,400 C#/D#

TOTAL AMIDAMENT 754,400

2 FD78UN00 m Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de formigó armat de 1000 mm de diàmetre nominal
classe III, segons ASTM C 76-99 amb unió de campana amb anella elastomèrica, solera de 15 cm, sense
rebliment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 193,300 193,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 193,300

Obra 01 PRESSUPOST COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA
Capítol 03  DIVERSOS
Subcapítol 01  REPOSICIÓ DE SERVEIS
Apartat 02  AFECCIONS CANONADES DE REUTILITZACIÓ

1 F5000003 u Reposició de servei de canonada de reutilització consitent en: Demolició de 11 m de canonada existent de
formigó armat amb camisa de xapa de diàmetre 1200. Col·locació de nou tram mitjançant tres segments rectes i
quatre colzes de 45 º. Reforç del conjunt amb massissat de formigó i col·locació de ventosa en punt alt de la
impulsió.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA
Capítol 03  DIVERSOS
Subcapítol 01  REPOSICIÓ DE SERVEIS
Apartat 03  MANTENIMENT DE SERVEIS EXISTENTS PROPERS A L'OBRA

1 F5000001 u Mesures de protecció de servei existent davant un creuament, consistent en estintolament de l'esmentat servei,
o mesura de protecció similar
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuament amb Gas Natural T

2 Desviament Aigües Negres 1,000 1,000 C#

3 Canonades Reutilització T

4 Sortida al riu 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA
Capítol 03  DIVERSOS
Subcapítol 02  PARTIDES ALÇADES

1 PAI00001 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PAI00003 PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i
Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PAI00004 PA Partida alçada de cobrament íntegre per al Pressupost del Pla de Control de Qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca Est de la part alta
de Salinas (Sant Boi de Llobregat)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

F219U110P-1 m3 Demolició de paviments asfàltics amb mitjans mecànics, càrrega i transport de runes i canon
d'abocament

6,42 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

F219U210P-2 m3 Demolició de paviment de formigó, amb mitjans mecànics, càrrega i transport de runes i
canon d'abocament

41,82 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

F21QU200P-3 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges, amb mitjans manuals
i mecànics, carrega de runes i materials i transport a l'abocador autoritzat o magatzem
municipal

8,47 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

F21QU400P-4 m Demolició de tancament metàl·lic de parcel·la, tipus filat o similar, amb mitjanç mecànics,
inclòs transport a abocador i cànon.

19,75 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

F21RU010P-5 m Demolició de sèquia de reg de formigó, de secció en U i amplada máxima 1,60 m, amb
mitjans mecànics, càrrega i transport de runes i canon d'abocament

41,48 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

F221U002P-6 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega manual o mecànica del
material sobrant sobre camió, transport a l'abocador i canon d'abocament inclós

0,87 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

F221U003P-7 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics, en zona d'arbrat, amb trocejament de
la vegetació incloent la la retirada d'arrels i la regularització amb terres dels mateix terreny
dels forats existents o deixats per la extracció de les arrels, i càrrega manual o mecànica del
material sobrant sobre camió, transport a l'abocador i canon d'abocament inclós

2,34 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

F222U020P-8 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics,
amb terres deixades a la vora o càrrega a camió per a transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,24 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

F222U021P-9 m3 Excavació de rasa de fins a 7,5 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics,
amb terres deixades a la vora o càrrega a camió per a transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

5,77 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

F222U121P-10 m3 Excavació de pou aïllat fins a 8 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics,
amb terres deixades a la vora o càrrega a camió per a transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6,02 €

(SIS EUROS AMB DOS CENTIMS)

F226U020P-11 m3 Estesa, terraplenada i piconatge per a caixa de paviment de terres, amb una compactació del
95% del PM (no inclou terres),amb part proporcional de reperfilat de talussos

3,11 €

(TRES EUROS AMB ONZE CENTIMS)

F226UN00P-12 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

7,88 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

F228UN00P-13 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

3,39 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
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F231U020P-14 m2 Apuntalament i estrabada de rases i pous de més de 4 m i fins a 4 m d'amplaria, per a una
protecció de mes del 30 % i fins al 60 %, amb puntals metàlics i fusta, en obres de
clavegueram

8,13 €

(VUIT EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

F2A11000P-15 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 6,89 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

F2H10001P-16 u Unitat de transport de maquinària i equips, de hinca, instalació i muntatge en la primera fosa,
sempre que els accessos ho permeteixin i retirada a la finalització dels treballs, incloent el
tranposrt de la tubería

14.250,00 €

(CATORZE MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

F2H10002P-17 m Clavament horitzontal de canonada de formigó armat de DN 1500 mm mitjançant maquinària
d'escut obert , incloent la perforació amb mitjans convencionals, extracció de material del
front d'excavació fins al pou d'atac, càrrega i transport a l'abocador, part proporcional d'unitat
de transport de maquinaria i equips, instal·lació, muntatge i desmuntage al pou de clavament.

1.014,00 €

(MIL CATORZE EUROS)

F305U020P-18 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó abocat amb qualsevol mitjà 7,79 €

(SET EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

F305VN00P-19 m3 Formigó per formació de mitjes canyes, banquetes, cubetes i formació de pendents,
HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
qualsevol mitjà, inclòs part proporcional de mitjans auxiliars i tasques necessàries pel
modelat de les formes definides als plànols

76,12 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

F305VN01P-20 m3 Subministrament i col·locació base de morter per a la formació de mitja canya i/o de
recrescuts

66,21 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

F31DU100P-21 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta per a fonaments 20,20 €

(VINT EUROS AMB VINT CENTIMS)

F32DV060P-22 m2 Muntatge, desmuntatge i apuntalamanet d'encofrat de plafó amb estructura metàl.lica i
acabat de tauler fenòlic, d'una cara vista de mur de contencio de base rectilinia encofrat a
dues cares i d'una alçària <=8 m, inclos passatubs i matavius en cas necesari

21,61 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

F32DV160P-23 m2 Muntatge, desmuntatge i apuntalamanet d'encofrat de plafó amb estructura metàl.lica i
acabat de tauler fenòlic, d'una cara no vista de mur de contencio de base rectilinia encofrat a
dues cares i d'una alçària <=8 m, inclos passatubs i matavius en cas necesari

19,67 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

F3J2V030P-24 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes, col·locats 44,65 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

F4405125P-25 kg Acer A/42-b (S 275 JR), per a estructures, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils
laminats tipus sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat a
l'obra amb soldadura

1,79 €

(UN EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

F450U020P-26 m3 Formigó per a estructures, HA-30/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb qualsevol mitjà

81,07 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB SET CENTIMS)
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F45RDR50P-27 dm3 Restitució de volums eliminats amb morter de reparació tixotropic de retracció controlada,
aplicat en capes de 3 cm de gruix, com a màxim

5,85 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

F4B03000P-28 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura
d'estructures, inclos la neteja de les armadures, neteja del fons de l'encofrat, separadors, les
pèrdues i increments de material corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. el pes
unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

0,91 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

F4DEU010P-29 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base 10,41 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

F4LZSN01P-30 m2 Plaques massisses prefabricades de formigó armat per a sostre, de 20 cm de cantell i planta
rectangular de 140 cm de llargària i 60 cm d'amplària, col·locades i segellades per poder
ésser desmuntades, aptes per a càrregues de trànsit, segons plànols de detall

51,74 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

F5000001P-31 u Mesures de protecció de servei existent davant un creuament, consistent en estintolament de
l'esmentat servei, o mesura de protecció similar

110,45 €

(CENT DEU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

F5000003P-32 u Reposició de servei de canonada de reutilització consitent en: Demolició de 11 m de
canonada existent de formigó armat amb camisa de xapa de diàmetre 1200. Col·locació de
nou tram mitjançant tres segments rectes i quatre colzes de 45 º. Reforç del conjunt amb
massissat de formigó i col·locació de ventosa en punt alt de la impulsió.

5.710,60 €

(CINC MIL SET-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

F7J1UN00P-33 m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, adherida amb massilla
expansiva, prèvia preparació del parament de formigó

27,62 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

F7J2UN00P-34 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat nominal 20
kg/m3, col·locada amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució

7,83 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

F7J524R1P-35 m Segellat de junt de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada
amb pistola manual

5,34 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

F7J5UN00P-36 m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb massilla de poliuretà apta
para aigües residuals, aplicada amb pistola manual, inclòs emprimació prèvia

6,51 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

F921201FP-37 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 25,50 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

F9G1CUG3P-38 m3 Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència
plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat
manual, inclòs tall junt d'1/3 del gruix, reg de cura i part proporcional d'encofrats laterals

74,82 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

F9H18214P-39 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb
granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall

44,10 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CENTIMS)
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F9H1D220P-40 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-25 amb granulat
calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

41,23 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

F9H3V200P-41 t Mescla bituminosa discontinua en calent de composicio M-8/10 (monogranular), amb
granulat granític, betum asfaltic de penetracio modificat amb polimers BM-3b, estesa i
compactada al 98 % de l'assaig marshall

39,21 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

F9J12X50P-42 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2 0,77 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

F9J13K40P-43 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1, amb dotació 1 kg/m2 0,40 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

F9J1V020P-44 m2 Reg d'adherència amb betum asfaltic modificat amb polimers BM-3B, amb dotació 1 kg/m2 0,68 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

FB2A1001P-45 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques
aasho, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport

18,39 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

FB2B5153P-46 u Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre 0.75 i 1 m de llargària,
sense amortidors, col.locat soldat

23,56 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

FD78U010P-47 m Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de formigó armat de 1500 mm de
diàmetre nominal classe III, segons ASTM C 76-99 amb unió de campana amb anella
elastomèrica, solera de 15 cm, sense rebliment

159,66 €

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

FD78UN00P-48 m Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de formigó armat de 1000 mm de
diàmetre nominal classe III, segons ASTM C 76-99 amb unió de campana amb anella
elastomèrica, solera de 15 cm, sense rebliment

147,40 €

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

FD7EU020P-49 m Subministrament de calaix prefabricat de formigó armat, de secció rectangular i 250x250x225
cm de mides interiors, d'unió encadellada amb junt de goma tipus Arpon segellat interiorment
amb massilla de poliuretà, inclosa la col·locació del marc sobre solera de 10 cm de formigó
HM-15 i 2 cm de sorra fina d'anivellament, incloent l'execució del llit de formigó i l'estesa de
sorra d'anivellament (Dades de càlcul: Ambient de classe IIIA +Qb, segons EHE i recobriment
màxim de terres de fins a 5 m)

1.180,78 €

(MIL  CENT VUITANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

FD7EU040P-50 m Subministrament de calaix prefabricat de formigó armat, de secció rectangular i 150x200x230
cm de mides interiors, d'unió encadellada amb junt de goma tipus Arpon, segellat
interiorment amb massilla de poliuretà, inclosa la col·locació del marc sobre solera de 10 cm
de formigó HM-15 i 2 cm de sorra fina d'anivellament, incloent l'execució del llit de formigó i
l'estesa de sorra d'anivellament (Dades de càlcul: Ambient de classe IIIA +Qb, segons EHE i
recobriment màxim de terres de fins a 5 m)

786,90 €

(SET-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

FD7EU050P-51 m Subministrament de calaix prefabricat de formigó armat, de secció rectangular i 150x250x230
cm de mides interiors, d'unió encadellada amb junt de goma tipus Arpon, segellat
interiorment amb massilla de poliuretà, inclosa la col·locació del marc sobre solera de 10 cm
de formigó HM-15 i 2 cm de sorra fina d'anivellament, incloent l'execució del llit de formigó i
l'estesa de sorra d'anivellament (Dades de càlcul: Ambient de classe IIIA +Qb, segons EHE i
recobriment màxim de terres de fins a 5 m)

807,24 €

(VUIT-CENTS SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
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FD7EU060P-52 m Subministrament i col·locació d'estructura ovalada prefabricada amb xapa d'acer corrugat i
galvanitzat, de 3,30 x 3,03 m, tipus T-200 TC/2, amb la seva cargoleria (per a un recobriment
màxim de terres de fins a 12,50 m i mínim de 0,80 m)

1.306,79 €

(MIL TRES-CENTS SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

FD7FUM76P-53 m Subministrament i col·locació de tub de PVC de 600 mm de diàmetre, de paret estructurada.
Completament instal·lat

94,10 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CENTIMS)

FD7FUN76P-54 m Subministrament i col·locació de tub de PVC de 600 mm de diàmetre, de paret estructurada,
per a formació de mitja canya en acabat interior de calaix de formigó

94,10 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CENTIMS)

FD7HU010P-55 m Subministre de canonada de formigó armat de secció circular i diàmetre interior 1500 mm,
classe IV ASTM, per a col·locació sense obertura de rasa, per empenta horitzontal, inclosa la
col·locació al fons del pou d'atac de la perforació

480,36 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

FDA1U120P-56 m Suplement per alçària superior a 1,60 m de pou de registre de d 120 cm, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons

144,83 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

FDD1UN00P-57 m Pou de registre de 120 cm de diàmetre, sense base, per a ésser muntat sobre arqueta in situ,
inclòs part proporcional de con superior i junts elastomèrics entre anells, totalment col·locat
segons plànols

251,09 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB NOU CENTIMS)

FDDZ51DUP-58 u Grao per a pou de registre de nucli de barnilla amb recobriment de polipropilé, col.locat amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

13,12 €

(TRETZE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

FDDZV010P-59 u Tapa de fosa dúctil classe d400, marc aparent circular d=600 mm, tipus ajuntament, amb junt
d'elastomer, sistema bulon amb frontissa, recoberta de pintura asfaltica, col.locat amb formigó

127,63 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

FDDZV030P-60 u Tapa ventilada de fosa dúctil classe d400, marc aparent rectangular d=625 mm, tipus
ajuntament, amb junt d'elastomer, sistema bulon amb frontissa, recoberta de pintura asfaltica,
col.locat amb formigó

241,06 €

(DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SIS CENTIMS)

FN86N060P-61 u Vàlvula de retenció de final de línia de DN 600 mm marca Válvulas Ross o equivalent,
clapeta en polietilè i contrapesos en acer inoxidable AISI 316. Segons FN86N060. Totalment
instal·lada i provada

1.187,97 €

(MIL  CENT VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

FN86N115P-62 u Vàlvula de retenció de final de línia de DN 1500 mm marca Válvulas Ross o equivalent, amb
la clapeta de polietilè i contrapesos en acer inoxidable AISI 316. Segons FN86N115.
Totalment instal·lada i provada

7.842,12 €

(SET MIL VUIT-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

FR24U100P-63 m2 Acondicionament i perfilat manual de talussos. inclou neteja a peu de talús, càrrega i
transport del material sobrant a abocador

0,53 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

FR2GU040P-64 u Excavació de clot de plantació de dimensions 0,50x0,50x0,50 m, amb mitjans mecànics 2,52 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
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FR47UK10P-65 u Subministrament i transport de tipuana tipus de 20/25 cm de perímetre, en contenidor, de
primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer
any inclou l'acopi provisional en cas necessari

136,09 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB NOU CENTIMS)

FRA4U020P-66 u Subministrament i plantació de Spartium junceum de 40-80 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel > 3
mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 5) en C-3 L en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor de senyalització, protector
de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra.

8,80 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

FRA4U025P-67 u Subministrament i plantació de Tamarix gallica de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior
>3), en C-3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

9,77 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

FRA4U030P-68 u Subministrament i plantació de Salix elaeagnos de 80-100 cm d'alçària (nº ram. 1r terç
inferior mín. 3), en C-3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

10,64 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

FU110001P-69 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre terrenys de qualsevol pendent i alçada,
inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels
talussos

2,35 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

PAI00001P-70 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

3.000,00 €

(TRES MIL EUROS)

PAI00003P-71 PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el
Pla de Seguretat i Salut

26.025,89 €

(VINT-I-SIS MIL VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

                                                         Barcelona, Maig de 2010

                                                              Autor del Projecte

                                                        Sgt: Marc Ribés Timoneda

                                               Enginyer Tècnic d´Obres Públiques
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P-1 F219U110 m3 Demolició de paviments asfàltics amb mitjans mecànics, càrrega i transport de runes i canon
d'abocament

6,42 €

B2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa 0,78800 €

Altres conceptes 5,63200 €

P-2 F219U210 m3 Demolició de paviment de formigó, amb mitjans mecànics, càrrega i transport de runes i
canon d'abocament

41,82 €

B2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa 12,26400 €

Altres conceptes 29,55600 €

P-3 F21QU200 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges, amb mitjans manuals
i mecànics, carrega de runes i materials i transport a l'abocador autoritzat o magatzem
municipal

8,47 €

B2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa 0,87600 €

Altres conceptes 7,59400 €

P-4 F21QU400 m Demolició de tancament metàl·lic de parcel·la, tipus filat o similar, amb mitjanç mecànics,
inclòs transport a abocador i cànon.

19,75 €

B2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa 7,00800 €

Altres conceptes 12,74200 €

P-5 F21RU010 m Demolició de sèquia de reg de formigó, de secció en U i amplada máxima 1,60 m, amb
mitjans mecànics, càrrega i transport de runes i canon d'abocament

41,48 €

B2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa 14,01600 €

Altres conceptes 27,46400 €

P-6 F221U002 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega manual o mecànica del
material sobrant sobre camió, transport a l'abocador i canon d'abocament inclós

0,87 €

B2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres 0,30500 €

Altres conceptes 0,56500 €

P-7 F221U003 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics, en zona d'arbrat, amb trocejament de
la vegetació incloent la la retirada d'arrels i la regularització amb terres dels mateix terreny
dels forats existents o deixats per la extracció de les arrels, i càrrega manual o mecànica del
material sobrant sobre camió, transport a l'abocador i canon d'abocament inclós

2,34 €

B2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa 1,57700 €

Altres conceptes 0,76300 €

P-8 F222U020 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics,
amb terres deixades a la vora o càrrega a camió per a transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,24 €

Altres conceptes 4,24000 €

P-9 F222U021 m3 Excavació de rasa de fins a 7,5 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics,
amb terres deixades a la vora o càrrega a camió per a transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

5,77 €

Altres conceptes 5,77000 €

P-10 F222U121 m3 Excavació de pou aïllat fins a 8 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics,
amb terres deixades a la vora o càrrega a camió per a transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6,02 €

Altres conceptes 6,02000 €

P-11 F226U020 m3 Estesa, terraplenada i piconatge per a caixa de paviment de terres, amb una compactació del
95% del PM (no inclou terres),amb part proporcional de reperfilat de talussos

3,11 €

Altres conceptes 3,11000 €

P-12 F226UN00 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

7,88 €
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B03D1000 m3 Terra seleccionada 6,89000 €

B0111000 m3 Aigua 0,04700 €

Altres conceptes 0,94300 €

P-13 F228UN00 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

3,39 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia ob 0,45600 €

B0111000 m3 Aigua 0,04700 €

Altres conceptes 2,88700 €

P-14 F231U020 m2 Apuntalament i estrabada de rases i pous de més de 4 m i fins a 4 m d'amplaria, per a una
protecció de mes del 30 % i fins al 60 %, amb puntals metàlics i fusta, en obres de
clavegueram

8,13 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,88000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,06500 €

B0D61170 m3 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçaria i 150 usos 0,39200 €

Altres conceptes 6,79300 €

P-15 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 6,89 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 6,89000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 F2H10001 u Unitat de transport de maquinària i equips, de hinca, instalació i muntatge en la primera fosa,
sempre que els accessos ho permeteixin i retirada a la finalització dels treballs, incloent el
tranposrt de la tubería

14.250,00 €

Sense descomposició 14.250,00000 €

P-17 F2H10002 m Clavament horitzontal de canonada de formigó armat de DN 1500 mm mitjançant maquinària
d'escut obert , incloent la perforació amb mitjans convencionals, extracció de material del
front d'excavació fins al pou d'atac, càrrega i transport a l'abocador, part proporcional d'unitat
de transport de maquinaria i equips, instal·lació, muntatge i desmuntage al pou de clavament.

1.014,00 €

Sense descomposició 1.014,00000 €

P-18 F305U020 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó abocat amb qualsevol mitjà 7,79 €

B0640006 m3 Formigó R=18N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm 5,09300 €

Altres conceptes 2,69700 €

P-19 F305VN00 m3 Formigó per formació de mitjes canyes, banquetes, cubetes i formació de pendents,
HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
qualsevol mitjà, inclòs part proporcional de mitjans auxiliars i tasques necessàries pel
modelat de les formes definides als plànols

76,12 €

B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 3,31000 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 59,88100 €

B0D8V120 m2 Plafó amb estructura metàl.lica i acabat de tauler fenòlic de 100x300 cm per a 20 usos 2,57000 €

Altres conceptes 10,35900 €

P-20 F305VN01 m3 Subministrament i col·locació base de morter per a la formació de mitja canya i/o de
recrescuts

66,21 €

Altres conceptes 66,21000 €

P-21 F31DU100 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta per a fonaments 20,20 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,20000 €
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B0A31000 kg Clau acer 0,16400 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,08200 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,29800 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,05700 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,41400 €

Altres conceptes 16,98500 €

P-22 F32DV060 m2 Muntatge, desmuntatge i apuntalamanet d'encofrat de plafó amb estructura metàl.lica i
acabat de tauler fenòlic, d'una cara vista de mur de contencio de base rectilinia encofrat a
dues cares i d'una alçària <=8 m, inclos passatubs i matavius en cas necesari

21,61 €

B0D8V120 m2 Plafó amb estructura metàl.lica i acabat de tauler fenòlic de 100x300 cm per a 20 usos 5,39700 €

B0DZP4U3 u Part proporcional d´elements auxiliars per a plafons metàl.lics amb estructura metàl.lic 0,67000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,09600 €

B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,16600 €

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,07700 €

Altres conceptes 15,20400 €

P-23 F32DV160 m2 Muntatge, desmuntatge i apuntalamanet d'encofrat de plafó amb estructura metàl.lica i
acabat de tauler fenòlic, d'una cara no vista de mur de contencio de base rectilinia encofrat a
dues cares i d'una alçària <=8 m, inclos passatubs i matavius en cas necesari

19,67 €

B0D8V120 m2 Plafó amb estructura metàl.lica i acabat de tauler fenòlic de 100x300 cm per a 20 usos 5,39700 €

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,07700 €

B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,16600 €

B0DZP4U3 u Part proporcional d´elements auxiliars per a plafons metàl.lics amb estructura metàl.lic 0,67000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,09600 €

Altres conceptes 13,26400 €

P-24 F3J2V030 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes, col·locats 44,65 €

B0441800 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes 23,45000 €

Altres conceptes 21,20000 €

P-25 F4405125 kg Acer A/42-b (S 275 JR), per a estructures, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils
laminats tipus sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat a
l'obra amb soldadura

1,79 €

B44Z502A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, 0,97000 €

Altres conceptes 0,82000 €

P-26 F450U020 m3 Formigó per a estructures, HA-30/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb qualsevol mitjà

81,07 €

B0654040 m3 Formigó HA-30/B/10/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, 65,45300 €

Altres conceptes 15,61700 €

P-27 F45RDR50 dm3 Restitució de volums eliminats amb morter de reparació tixotropic de retracció controlada,
aplicat en capes de 3 cm de gruix, com a màxim

5,85 €

B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció con 2,77200 €

Altres conceptes 3,07800 €

P-28 F4B03000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura
d'estructures, inclos la neteja de les armadures, neteja del fons de l'encofrat, separadors, les
pèrdues i increments de material corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. el pes
unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

0,91 €
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B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00500 €

Altres conceptes 0,90500 €

P-29 F4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base 10,41 €

B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 6,34000 €

B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 0,38200 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,06000 €

Altres conceptes 3,62800 €

P-30 F4LZSN01 m2 Plaques massisses prefabricades de formigó armat per a sostre, de 20 cm de cantell i planta
rectangular de 140 cm de llargària i 60 cm d'amplària, col·locades i segellades per poder
ésser desmuntades, aptes per a càrregues de trànsit, segons plànols de detall

51,74 €

B4LZSN01 m2 Plaques massisses prefabricades de formigó armat per a sostre, de 20 cm de cantell i 38,83000 €

Altres conceptes 12,91000 €

P-31 F5000001 u Mesures de protecció de servei existent davant un creuament, consistent en estintolament de
l'esmentat servei, o mesura de protecció similar

110,45 €

Sense descomposició 110,45000 €

P-32 F5000003 u Reposició de servei de canonada de reutilització consitent en: Demolició de 11 m de
canonada existent de formigó armat amb camisa de xapa de diàmetre 1200. Col·locació de
nou tram mitjançant tres segments rectes i quatre colzes de 45 º. Reforç del conjunt amb
massissat de formigó i col·locació de ventosa en punt alt de la impulsió.

5.710,60 €

Sense descomposició 5.710,60000 €

P-33 F7J1UN00 m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, adherida amb massilla
expansiva, prèvia preparació del parament de formigó

27,62 €

B7J1U104 m Perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, per a junt de dilatació 18,45000 €

B7J5U101 cm3 Massilla per a segellats, monocomponent hidroexpansiva 6,42000 €

Altres conceptes 2,75000 €

P-34 F7J2UN00 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat nominal 20
kg/m3, col·locada amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució

7,83 €

B7C2U110 m2 Placa de poliestirè expandit de densitat nominal 20 kg/m3 de 20 mm de gruix 1,81500 €

B0911200 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic en dissolució compatible amb el po 2,08000 €

Altres conceptes 3,93500 €

P-35 F7J524R1 m Segellat de junt de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada
amb pistola manual

5,34 €

B7J500R0 kg Massilla asfàltica d'aplicació en calent 2,52000 €

Altres conceptes 2,82000 €

P-36 F7J5UN00 m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb massilla de poliuretà apta
para aigües residuals, aplicada amb pistola manual, inclòs emprimació prèvia

6,51 €

B7J51020 cm3 Emprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà 0,18300 €

B7J5U020 cm3 Massilla de poliuretà 4,50000 €

Altres conceptes 1,82700 €

P-37 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 25,50 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 20,12500 €

B0111000 m3 Aigua 0,04700 €

Altres conceptes 5,32800 €
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P-38 F9G1CUG3 m3 Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència
plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat
manual, inclòs tall junt d'1/3 del gruix, reg de cura i part proporcional d'encofrats laterals

74,82 €

B06B1300 m3 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàsti 58,06500 €

B08AU010 kg Líquid de cura per a formigó 1,18000 €

Altres conceptes 15,57500 €

P-39 F9H18214 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb
granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall

44,10 €

B9H18210 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat ca 40,47000 €

Altres conceptes 3,63000 €

P-40 F9H1D220 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-25 amb granulat
calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

41,23 €

B9H1D220 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-25 amb granulat calcar 37,60000 €

Altres conceptes 3,63000 €

P-41 F9H3V200 t Mescla bituminosa discontinua en calent de composicio M-8/10 (monogranular), amb
granulat granític, betum asfaltic de penetracio modificat amb polimers BM-3b, estesa i
compactada al 98 % de l'assaig marshall

39,21 €

B9H3V200 t Mescla bituminosa discontinua en calent de composició M-8/10 (monogranular), amb 31,27000 €

Altres conceptes 7,94000 €

P-42 F9J12X50 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2 0,77 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 0,60000 €

Altres conceptes 0,17000 €

P-43 F9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1, amb dotació 1 kg/m2 0,40 €

B0551120 kg Emulsió bituminosa aniònica tipus EAR-1 0,27000 €

Altres conceptes 0,13000 €

P-44 F9J1V020 m2 Reg d'adherència amb betum asfaltic modificat amb polimers BM-3B, amb dotació 1 kg/m2 0,68 €

B055JHDM kg Betum asfàltic modificat amb polímers tipus BM-3b 0,37000 €

Altres conceptes 0,31000 €

P-45 FB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques
aasho, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport

18,39 €

BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat 1,27800 €

BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil longitudinal, de secc 15,37000 €

Altres conceptes 1,74200 €

P-46 FB2B5153 u Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre 0.75 i 1 m de llargària,
sense amortidors, col.locat soldat

23,56 €

B44Z502A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, 1,21300 €

BBMZ1310 m Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-150, per a barreres de seguretat 7,17200 €

Altres conceptes 15,17500 €

P-47 FD78U010 m Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de formigó armat de 1500 mm de
diàmetre nominal classe III, segons ASTM C 76-99 amb unió de campana amb anella
elastomèrica, solera de 15 cm, sense rebliment

159,66 €

BD78U010 m Tub de formigó armat de 1500 mm de diàmetre classe III segons ASTM C 76 amb uni 116,02000 €



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca Est de la part alta
de Salinas (Sant Boi de Llobregat)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 6

BFYG1JF1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 8 4,12000 €

B0640004 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm 5,68100 €

Altres conceptes 33,83900 €

P-48 FD78UN00 m Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de formigó armat de 1000 mm de
diàmetre nominal classe III, segons ASTM C 76-99 amb unió de campana amb anella
elastomèrica, solera de 15 cm, sense rebliment

147,40 €

B0640004 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm 5,68100 €

BFYG1JF1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 8 4,12000 €

BD78UN00 m Tub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre classe III segons ASTM C 76 amb uni 103,76000 €

Altres conceptes 33,83900 €

P-49 FD7EU020 m Subministrament de calaix prefabricat de formigó armat, de secció rectangular i 250x250x225
cm de mides interiors, d'unió encadellada amb junt de goma tipus Arpon segellat interiorment
amb massilla de poliuretà, inclosa la col·locació del marc sobre solera de 10 cm de formigó
HM-15 i 2 cm de sorra fina d'anivellament, incloent l'execució del llit de formigó i l'estesa de
sorra d'anivellament (Dades de càlcul: Ambient de classe IIIA +Qb, segons EHE i recobriment
màxim de terres de fins a 5 m)

1.180,78 €

B0640004 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm 17,04200 €

BD7EU020 m Calaix de formigó prefabricat de secció rectangular de 250x250x225 cm, amb junt enc 1.088,88000 €

Altres conceptes 74,85800 €

P-50 FD7EU040 m Subministrament de calaix prefabricat de formigó armat, de secció rectangular i 150x200x230
cm de mides interiors, d'unió encadellada amb junt de goma tipus Arpon, segellat
interiorment amb massilla de poliuretà, inclosa la col·locació del marc sobre solera de 10 cm
de formigó HM-15 i 2 cm de sorra fina d'anivellament, incloent l'execució del llit de formigó i
l'estesa de sorra d'anivellament (Dades de càlcul: Ambient de classe IIIA +Qb, segons EHE i
recobriment màxim de terres de fins a 5 m)

786,90 €

BD7EU060 m Calaix de formigó prefabricat de secció rectangular de 150x200x230 cm, amb junt enc 695,00000 €

B0640004 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm 17,04200 €

Altres conceptes 74,85800 €

P-51 FD7EU050 m Subministrament de calaix prefabricat de formigó armat, de secció rectangular i 150x250x230
cm de mides interiors, d'unió encadellada amb junt de goma tipus Arpon, segellat
interiorment amb massilla de poliuretà, inclosa la col·locació del marc sobre solera de 10 cm
de formigó HM-15 i 2 cm de sorra fina d'anivellament, incloent l'execució del llit de formigó i
l'estesa de sorra d'anivellament (Dades de càlcul: Ambient de classe IIIA +Qb, segons EHE i
recobriment màxim de terres de fins a 5 m)

807,24 €

BD7EU050 m Calaix de formigó prefabricat de secció rectangular de 150x250x230 cm, amb junt enc 722,87000 €

B0640004 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm 12,30800 €

Altres conceptes 72,06200 €

P-52 FD7EU060 m Subministrament i col·locació d'estructura ovalada prefabricada amb xapa d'acer corrugat i
galvanitzat, de 3,30 x 3,03 m, tipus T-200 TC/2, amb la seva cargoleria (per a un recobriment
màxim de terres de fins a 12,50 m i mínim de 0,80 m)

1.306,79 €

Sense descomposició 1.306,79000 €

P-53 FD7FUM76 m Subministrament i col·locació de tub de PVC de 600 mm de diàmetre, de paret estructurada.
Completament instal·lat

94,10 €

BD7FUN76 m Tub de PVC de 600 mm de diàmetre, de paret estructurada, classe 41, amb junt elàsti 77,40000 €

Altres conceptes 16,70000 €

P-54 FD7FUN76 m Subministrament i col·locació de tub de PVC de 600 mm de diàmetre, de paret estructurada,
per a formació de mitja canya en acabat interior de calaix de formigó

94,10 €
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BD7FUN76 m Tub de PVC de 600 mm de diàmetre, de paret estructurada, classe 41, amb junt elàsti 77,40000 €

Altres conceptes 16,70000 €

P-55 FD7HU010 m Subministre de canonada de formigó armat de secció circular i diàmetre interior 1500 mm,
classe IV ASTM, per a col·locació sense obertura de rasa, per empenta horitzontal, inclosa la
col·locació al fons del pou d'atac de la perforació

480,36 €

BD7HU010 m Canonada de formigó armat, secció circular i diàmetre 1500, de clase IV ASTM, per a 405,29000 €

Altres conceptes 75,07000 €

P-56 FDA1U120 m Suplement per alçària superior a 1,60 m de pou de registre de d 120 cm, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons

144,83 €

BDDZU002 u Graó per a pou de registre de polipropilé armat de 300x300x300 mm 14,70000 €

BDD1U02U u Anell prefabricat de formigó de 50 cm d'alçària i D 120 cm 82,00000 €

B0708200 t Morter M-8a ( 8 N/mm2 ) a granel 0,25800 €

Altres conceptes 47,87200 €

P-57 FDD1UN00 m Pou de registre de 120 cm de diàmetre, sense base, per a ésser muntat sobre arqueta in situ,
inclòs part proporcional de con superior i junts elastomèrics entre anells, totalment col·locat
segons plànols

251,09 €

B071UC01 m3 Morter M-80 7,87100 €

BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a 70 cm de 63,07500 €

BDD1U016 u Anell prefabricat de formigó armat de 120 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària, per a pou 116,74800 €

Altres conceptes 63,39600 €

P-58 FDDZ51DU u Grao per a pou de registre de nucli de barnilla amb recobriment de polipropilé, col.locat amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

13,12 €

BDDZU002 u Graó per a pou de registre de polipropilé armat de 300x300x300 mm 4,90000 €

Altres conceptes 8,22000 €

P-59 FDDZV010 u Tapa de fosa dúctil classe d400, marc aparent circular d=600 mm, tipus ajuntament, amb junt
d'elastomer, sistema bulon amb frontissa, recoberta de pintura asfaltica, col.locat amb formigó

127,63 €

BDDZV005 u Tapa de fosa ductil classe D 400, marc aparent circular D=625 mm, tipus Ajuntament 89,81000 €

B0640003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 0,83300 €

Altres conceptes 36,98700 €

P-60 FDDZV030 u Tapa ventilada de fosa dúctil classe d400, marc aparent rectangular d=625 mm, tipus
ajuntament, amb junt d'elastomer, sistema bulon amb frontissa, recoberta de pintura asfaltica,
col.locat amb formigó

241,06 €

BDDZV007 u Tapa ventilada de fosa dúctil classe D 400, marc aparent rectangular D=625 mm, tipus 203,24000 €

B0640003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 0,83300 €

Altres conceptes 36,98700 €

P-61 FN86N060 u Vàlvula de retenció de final de línia de DN 600 mm marca Válvulas Ross o equivalent,
clapeta en polietilè i contrapesos en acer inoxidable AISI 316. Segons FN86N060. Totalment
instal·lada i provada

1.187,97 €

BN86N060 u Vàlvula de retenció de final de línia de DN 600 mm, clapeta en polietilè i contrapesos e 955,33200 €

Altres conceptes 232,63800 €

P-62 FN86N115 u Vàlvula de retenció de final de línia de DN 1500 mm marca Válvulas Ross o equivalent, amb
la clapeta de polietilè i contrapesos en acer inoxidable AISI 316. Segons FN86N115.
Totalment instal·lada i provada

7.842,12 €

BN86N115 u Vàlvula de retenció de final de línia de DN 1500 mm , amb la clapeta de polietilè i contr 6.297,48000 €
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Altres conceptes 1.544,64000 €

P-63 FR24U100 m2 Acondicionament i perfilat manual de talussos. inclou neteja a peu de talús, càrrega i
transport del material sobrant a abocador

0,53 €

Altres conceptes 0,53000 €

P-64 FR2GU040 u Excavació de clot de plantació de dimensions 0,50x0,50x0,50 m, amb mitjans mecànics 2,52 €

Altres conceptes 2,52000 €

P-65 FR47UK10 u Subministrament i transport de tipuana tipus de 20/25 cm de perímetre, en contenidor, de
primera qualitat segons les NTJ. seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer
any inclou l'acopi provisional en cas necessari

136,09 €

BR47UK10 u Tipuana tipu de 20/25 cm de perímetre, en contenidor, segons les ntj. seleccionat a viv 136,09000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-66 FRA4U020 u Subministrament i plantació de Spartium junceum de 40-80 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel > 3
mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 5) en C-3 L en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor de senyalització, protector
de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra.

8,80 €

BR8I0001 U Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, posat en obra 0,01000 €

BR4S0001 u Subministrament de Spartium junceum de 40-80 cm, Ø del coll de l'arrel >3 mm i nº ra 3,20000 €

BR8I0002 U Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d' 0,82000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,02000 €

BR3B6000 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR 0,04100 €

BR340001 m3 Esmena orgànica compostada d'origen vegetal 0,05600 €

Altres conceptes 4,65300 €

P-67 FRA4U025 u Subministrament i plantació de Tamarix gallica de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior
>3), en C-3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

9,77 €

BR8I0001 U Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, posat en obra 0,01000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,26500 €

BR340001 m3 Esmena orgànica compostada d'origen vegetal 0,74500 €

BR4S0002 U Subministrament d'arbust tipus Tamarix sp, Cornus sp o similars  de 60-80 cm d'alçàri 3,24000 €

BR8I0002 U Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d' 0,82000 €

BR3B6000 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR 0,04100 €

Altres conceptes 4,64900 €

P-68 FRA4U030 u Subministrament i plantació de Salix elaeagnos de 80-100 cm d'alçària (nº ram. 1r terç
inferior mín. 3), en C-3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

10,64 €

BR8I0001 U Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, posat en obra 0,01000 €

BR8I0002 U Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d' 0,82000 €

BR4S0003 U Subministrament de Salix sp de 80-100 cm d'alçària  (nº ram. 1r terç inferior mínim 3)  3,86000 €

BR340001 m3 Esmena orgànica compostada d'origen vegetal 0,93100 €
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BR3B6000 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR 0,04100 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,33100 €

Altres conceptes 4,64700 €

P-69 FU110001 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre terrenys de qualsevol pendent i alçada,
inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels
talussos

2,35 €

Altres conceptes 2,35000 €

P-70 PAI00001 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

3.000,00 €

Sense descomposició 3.000,00000 €

P-71 PAI00003 PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el
Pla de Seguretat i Salut

26.025,89 €

Sense descomposició 26.025,89000 €

                                                         Barcelona, Maig de 2010

                                                              Autor del Projecte

                                                        Sgt: Marc Ribés Timoneda

                                               Enginyer Tècnic d´Obres Públiques
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Obra 01 Pressupost Col·lector general de sortida

Capítol 01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA

Subcapítol 01 Demolicions i Enderrocs

1 F219U110 m3 Demolició de paviments asfàltics amb mitjans mecànics, càrrega i
transport de runes i canon d'abocament (P - 1)

6,42 31,284 200,84

2 F219U210 m3 Demolició de paviment de formigó, amb mitjans mecànics, càrrega i
transport de runes i canon d'abocament (P - 2)

41,82 73,355 3.067,71

3 F21RU010 m Demolició de sèquia de reg de formigó, de secció en U i amplada
máxima 1,60 m, amb mitjans mecànics, càrrega i transport de runes i
canon d'abocament (P - 5)

41,48 48,000 1.991,04

4 F21QU200 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges,
amb mitjans manuals i mecànics, carrega de runes i materials i
transport a l'abocador autoritzat o magatzem municipal (P - 3)

8,47 4,400 37,27

5 F21QU400 m Demolició de tancament metàl·lic de parcel·la, tipus filat o similar, amb
mitjanç mecànics, inclòs transport a abocador i cànon. (P - 4)

19,75 8,800 173,80

TOTAL Subcapítol 01.01.01 5.470,66

Obra 01 Pressupost Col·lector general de sortida

Capítol 01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA

Subcapítol 02 Moviment de terres

1 F221U002 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega
manual o mecànica del material sobrant sobre camió, transport a
l'abocador i canon d'abocament inclós   (P - 6)

0,87 5.909,120 5.140,93

2 F221U003 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics, en zona
d'arbrat, amb trocejament de la vegetació incloent la la retirada d'arrels
i la regularització amb terres dels mateix terreny dels forats existents o
deixats per la extracció de les arrels, i càrrega manual o mecànica del
material sobrant sobre camió, transport a l'abocador i canon
d'abocament inclós   (P - 7)

2,34 1.778,080 4.160,71

3 F231U020 m2 Apuntalament i estrabada de rases i pous de més de 4 m i fins a 4 m
d'amplaria, per a una protecció de mes del 30 % i fins al 60 %, amb
puntals metàlics i fusta, en obres de clavegueram (P - 14)

8,13 1.939,360 15.767,00

4 F222U021 m3 Excavació de rasa de fins a 7,5 m de fondària, en terreny de trànsit,
amb mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a
camió per a transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 9)

5,77 34.295,150 197.883,02

5 F226U020 m3 Estesa, terraplenada i piconatge per a caixa de paviment de terres,
amb una compactació del 95% del PM (no inclou terres),amb part
proporcional de reperfilat de talussos (P - 11)

3,11 23.704,670 73.721,52

6 F226UN00 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 12)

7,88 795,250 6.266,57

TOTAL Subcapítol 01.01.02 302.939,75

Obra 01 Pressupost Col·lector general de sortida

Capítol 01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA

Subcapítol 03 Conduccions

1 FD7EU020 m Subministrament de calaix prefabricat de formigó armat, de secció
rectangular i 250x250x225 cm de mides interiors, d'unió encadellada

1.180,78 54,000 63.762,12

euros
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amb junt de goma tipus Arpon segellat interiorment amb massilla de
poliuretà, inclosa la col·locació del marc sobre solera de 10 cm de
formigó HM-15 i 2 cm de sorra fina d'anivellament, incloent l'execució
del llit de formigó i l'estesa de sorra d'anivellament (Dades de càlcul:
Ambient de classe IIIA +Qb, segons EHE i recobriment màxim de
terres de fins a 5 m)  (P - 49)

2 FD7EU050 m Subministrament de calaix prefabricat de formigó armat, de secció
rectangular i 150x250x230 cm de mides interiors, d'unió encadellada
amb junt de goma tipus Arpon, segellat interiorment amb massilla de
poliuretà, inclosa la col·locació del marc sobre solera de 10 cm de
formigó HM-15 i 2 cm de sorra fina d'anivellament, incloent l'execució
del llit de formigó i l'estesa de sorra d'anivellament (Dades de càlcul:
Ambient de classe IIIA +Qb, segons EHE i recobriment màxim de
terres de fins a 5 m)  (P - 51)

807,24 617,900 498.793,60

3 FD7EU040 m Subministrament de calaix prefabricat de formigó armat, de secció
rectangular i 150x200x230 cm de mides interiors, d'unió encadellada
amb junt de goma tipus Arpon, segellat interiorment amb massilla de
poliuretà, inclosa la col·locació del marc sobre solera de 10 cm de
formigó HM-15 i 2 cm de sorra fina d'anivellament, incloent l'execució
del llit de formigó i l'estesa de sorra d'anivellament (Dades de càlcul:
Ambient de classe IIIA +Qb, segons EHE i recobriment màxim de
terres de fins a 5 m)  (P - 50)

786,90 65,000 51.148,50

4 F305VN00 m3 Formigó per formació de mitjes canyes, banquetes, cubetes i formació
de pendents, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb qualsevol mitjà, inclòs part
proporcional de mitjans auxiliars i tasques necessàries pel modelat de
les formes definides als plànols (P - 19)

76,12 249,499 18.991,86

5 F305VN01 m3 Subministrament i col·locació base de morter per a la formació de
mitja canya i/o de recrescuts (P - 20)

66,21 36,845 2.439,51

6 FD7FUN76 m Subministrament i col·locació de tub de PVC de 600 mm de diàmetre,
de paret estructurada, per a formació de mitja canya en acabat interior
de calaix de formigó  (P - 54)

94,10 552,675 52.006,72

7 FDA1U120 m Suplement per alçària superior a 1,60 m de pou de registre de d 120
cm, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de
graons (P - 56)

144,83 27,730 4.016,14

8 FDDZV030 u Tapa ventilada de fosa dúctil classe d400, marc aparent rectangular
d=625 mm, tipus ajuntament, amb junt d'elastomer, sistema bulon amb
frontissa, recoberta de pintura asfaltica, col.locat amb formigó (P - 60)

241,06 12,000 2.892,72

9 FD7HU010 m Subministre de canonada de formigó armat de secció circular i
diàmetre interior 1500 mm, classe IV ASTM, per a col·locació sense
obertura de rasa, per empenta horitzontal, inclosa la col·locació al fons
del pou d'atac de la perforació (P - 55)

480,36 98,000 47.075,28

10 FD78U010 m Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de formigó
armat de 1500 mm de diàmetre nominal classe III, segons ASTM C
76-99 amb unió de campana amb anella elastomèrica, solera de 15
cm, sense rebliment (P - 47)

159,66 60,000 9.579,60

11 F305U020 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó abocat
amb qualsevol mitjà (P - 18)

7,79 182,300 1.420,12

12 F450U020 m3 Formigó per a estructures, HA-30/B/10/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb qualsevol mitjà (P -
26)

81,07 84,211 6.826,99

13 F32DV060 m2 Muntatge, desmuntatge i apuntalamanet d'encofrat de plafó amb
estructura metàl.lica i acabat de tauler fenòlic, d'una cara vista de mur
de contencio de base rectilinia encofrat a dues cares i d'una alçària
<=8 m, inclos passatubs i matavius en cas necesari (P - 22)

21,61 327,488 7.077,02

14 F4B03000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura d'estructures, inclos la neteja de les armadures, neteja
del fons de l'encofrat, separadors, les pèrdues i increments de material
corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. el pes unitari per al
seu càlcul ha de ser el teòric (P - 28)

0,91 5.221,020 4.751,13

euros
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TOTAL Subcapítol 01.01.03 770.781,31

Obra 01 Pressupost Col·lector general de sortida

Capítol 01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA

Subcapítol 04 Obra de derivació

Apartat 01 Moviment de terres

1 F222U121 m3 Excavació de pou aïllat fins a 8 m de fondària, en terreny de trànsit,
amb mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a
camió per a transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 10)

6,02 176,457 1.062,27

2 F228UN00 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
13)

3,39 89,158 302,25

3 F221U002 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega
manual o mecànica del material sobrant sobre camió, transport a
l'abocador i canon d'abocament inclós   (P - 6)

0,87 29,908 26,02

TOTAL Apartat 01.01.04.01 1.390,54

Obra 01 Pressupost Col·lector general de sortida

Capítol 01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA

Subcapítol 04 Obra de derivació

Apartat 02 Estructures

1 F305U020 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó abocat
amb qualsevol mitjà (P - 18)

7,79 21,181 165,00

2 F450U020 m3 Formigó per a estructures, HA-30/B/10/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb qualsevol mitjà (P -
26)

81,07 37,555 3.044,58

3 F305VN00 m3 Formigó per formació de mitjes canyes, banquetes, cubetes i formació
de pendents, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb qualsevol mitjà, inclòs part
proporcional de mitjans auxiliars i tasques necessàries pel modelat de
les formes definides als plànols (P - 19)

76,12 10,363 788,83

4 F31DU100 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta per a
fonaments (P - 21)

20,20 7,830 158,17

5 F32DV060 m2 Muntatge, desmuntatge i apuntalamanet d'encofrat de plafó amb
estructura metàl.lica i acabat de tauler fenòlic, d'una cara vista de mur
de contencio de base rectilinia encofrat a dues cares i d'una alçària
<=8 m, inclos passatubs i matavius en cas necesari (P - 22)

21,61 97,621 2.109,59

6 F32DV160 m2 Muntatge, desmuntatge i apuntalamanet d'encofrat de plafó amb
estructura metàl.lica i acabat de tauler fenòlic, d'una cara no vista de
mur de contencio de base rectilinia encofrat a dues cares i d'una
alçària <=8 m, inclos passatubs i matavius en cas necesari (P - 23)

19,67 80,220 1.577,93

7 F4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 29)

10,41 49,350 513,73

8 F4B03000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura d'estructures, inclos la neteja de les armadures, neteja
del fons de l'encofrat, separadors, les pèrdues i increments de material
corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. el pes unitari per al
seu càlcul ha de ser el teòric (P - 28)

0,91 3.478,100 3.165,07

euros



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca Est de la part alta
de Salinas (Sant Boi de Llobregat)

PRESSUPOST Pàg.: 4

TOTAL Apartat 01.01.04.02 11.522,90

Obra 01 Pressupost Col·lector general de sortida

Capítol 01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA

Subcapítol 04 Obra de derivació

Apartat 03 Acabats

1 FDD1UN00 m Pou de registre de 120 cm de diàmetre, sense base, per a ésser
muntat sobre arqueta in situ, inclòs part proporcional de con superior i
junts elastomèrics entre anells, totalment col·locat segons plànols (P -
57)

251,09 1,800 451,96

2 FDDZV010 u Tapa de fosa dúctil classe d400, marc aparent circular d=600 mm,
tipus ajuntament, amb junt d'elastomer, sistema bulon amb frontissa,
recoberta de pintura asfaltica, col.locat amb formigó (P - 59)

127,63 1,000 127,63

3 FDDZV030 u Tapa ventilada de fosa dúctil classe d400, marc aparent rectangular
d=625 mm, tipus ajuntament, amb junt d'elastomer, sistema bulon amb
frontissa, recoberta de pintura asfaltica, col.locat amb formigó (P - 60)

241,06 1,000 241,06

4 F4LZSN01 m2 Plaques massisses prefabricades de formigó armat per a sostre, de 20
cm de cantell i planta rectangular de 140 cm de llargària i 60 cm
d'amplària, col·locades i segellades per poder ésser desmuntades,
aptes per a càrregues de trànsit, segons plànols de detall (P - 30)

51,74 0,840 43,46

5 F7J2UN00 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i
densitat nominal 20 kg/m3, col·locada amb adhesiu de cautxú sintètic
en dissolució (P - 34)

7,83 6,900 54,03

6 F7J5UN00 m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb
massilla de poliuretà apta para aigües residuals, aplicada amb pistola
manual, inclòs emprimació prèvia (P - 36)

6,51 23,000 149,73

7 FDDZ51DU u Grao per a pou de registre de nucli de barnilla amb recobriment de
polipropilé, col.locat amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 58)

13,12 16,000 209,92

8 F7J524R1 m Segellat de junt de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària amb
massilla asfàltica, aplicada amb pistola manual (P - 35)

5,34 1,885 10,07

9 F45RDR50 dm3 Restitució de volums eliminats amb morter de reparació tixotropic de
retracció controlada, aplicat en capes de 3 cm de gruix, com a màxim
(P - 27)

5,85 0,038 0,22

10 F7J1UN00 m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm,
adherida amb massilla expansiva, prèvia preparació del parament de
formigó (P - 33)

27,62 20,087 554,80

TOTAL Apartat 01.01.04.03 1.842,88

Obra 01 Pressupost Col·lector general de sortida

Capítol 01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA

Subcapítol 04 Obra de derivació

Apartat 04 Conducció a EB EMSSA

1 F221U002 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega
manual o mecànica del material sobrant sobre camió, transport a
l'abocador i canon d'abocament inclós   (P - 6)

0,87 176,000 153,12

2 F231U020 m2 Apuntalament i estrabada de rases i pous de més de 4 m i fins a 4 m
d'amplaria, per a una protecció de mes del 30 % i fins al 60 %, amb
puntals metàlics i fusta, en obres de clavegueram (P - 14)

8,13 88,000 715,44

3 F222U021 m3 Excavació de rasa de fins a 7,5 m de fondària, en terreny de trànsit,
amb mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a
camió per a transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 9)

5,77 238,700 1.377,30

euros
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4 F226U020 m3 Estesa, terraplenada i piconatge per a caixa de paviment de terres,
amb una compactació del 95% del PM (no inclou terres),amb part
proporcional de reperfilat de talussos (P - 11)

3,11 229,240 712,94

5 FD7FUM76 m Subministrament i col·locació de tub de PVC de 600 mm de diàmetre,
de paret estructurada. Completament instal·lat (P - 53)

94,10 22,000 2.070,20

TOTAL Apartat 01.01.04.04 5.029,00

Obra 01 Pressupost Col·lector general de sortida

Capítol 01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA

Subcapítol 05 Obra de sortida a Llera

Apartat 01 Moviment de terres

1 F222U121 m3 Excavació de pou aïllat fins a 8 m de fondària, en terreny de trànsit,
amb mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a
camió per a transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 10)

6,02 138,697 834,96

2 F228UN00 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
13)

3,39 69,975 237,22

TOTAL Apartat 01.01.05.01 1.072,18

Obra 01 Pressupost Col·lector general de sortida

Capítol 01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA

Subcapítol 05 Obra de sortida a Llera

Apartat 02 Estructures

1 F305U020 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó abocat
amb qualsevol mitjà (P - 18)

7,79 28,542 222,34

2 F4405125 kg Acer A/42-b (S 275 JR), per a estructures, amb una capa d'imprimació
antioxidant, en perfils laminats tipus sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat a l'obra amb soldadura
(P - 25)

1,79 1.650,000 2.953,50

3 F450U020 m3 Formigó per a estructures, HA-30/B/10/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb qualsevol mitjà (P -
26)

81,07 30,848 2.500,85

4 F4B03000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura d'estructures, inclos la neteja de les armadures, neteja
del fons de l'encofrat, separadors, les pèrdues i increments de material
corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. el pes unitari per al
seu càlcul ha de ser el teòric (P - 28)

0,91 2.857,745 2.600,55

5 F31DU100 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta per a
fonaments (P - 21)

20,20 17,070 344,81

6 F32DV060 m2 Muntatge, desmuntatge i apuntalamanet d'encofrat de plafó amb
estructura metàl.lica i acabat de tauler fenòlic, d'una cara vista de mur
de contencio de base rectilinia encofrat a dues cares i d'una alçària
<=8 m, inclos passatubs i matavius en cas necesari (P - 22)

21,61 26,675 576,45

7 F32DV160 m2 Muntatge, desmuntatge i apuntalamanet d'encofrat de plafó amb
estructura metàl.lica i acabat de tauler fenòlic, d'una cara no vista de
mur de contencio de base rectilinia encofrat a dues cares i d'una
alçària <=8 m, inclos passatubs i matavius en cas necesari (P - 23)

19,67 31,575 621,08

euros



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca Est de la part alta
de Salinas (Sant Boi de Llobregat)

PRESSUPOST Pàg.: 6

TOTAL Apartat 01.01.05.02 9.819,58

Obra 01 Pressupost Col·lector general de sortida

Capítol 01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA

Subcapítol 05 Obra de sortida a Llera

Apartat 03 Acabats i varis

1 F3J2V030 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats (P - 24)

44,65 36,360 1.623,47

TOTAL Apartat 01.01.05.03 1.623,47

Obra 01 Pressupost Col·lector general de sortida

Capítol 01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA

Subcapítol 05 Obra de sortida a Llera

Apartat 04 Equips mecànics

1 FN86N060 u Vàlvula de retenció de final de línia de DN 600 mm marca Válvulas
Ross o equivalent, clapeta en polietilè i contrapesos en acer inoxidable
AISI 316. Segons FN86N060. Totalment instal·lada i provada (P - 61)

1.187,97 1,000 1.187,97

2 FN86N115 u Vàlvula de retenció de final de línia de DN 1500 mm marca Válvulas
Ross o equivalent, amb la clapeta de polietilè i contrapesos en acer
inoxidable AISI 316. Segons FN86N115. Totalment instal·lada i
provada (P - 62)

7.842,12 2,000 15.684,24

TOTAL Apartat 01.01.05.04 16.872,21

Obra 01 Pressupost Col·lector general de sortida

Capítol 01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA

Subcapítol 06 Reposicions

1 F9J12X50 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació
1,5 kg/m2 (P - 42)

0,77 104,280 80,30

2 F9H1D220 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
grossa G-25 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 40)

41,23 47,969 1.977,76

3 F9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1, amb
dotació 1 kg/m2 (P - 43)

0,40 208,560 83,42

4 F9J1V020 m2 Reg d'adherència amb betum asfaltic modificat amb polimers BM-3B,
amb dotació 1 kg/m2 (P - 44)

0,68 104,280 70,91

5 F9H3V200 t Mescla bituminosa discontinua en calent de composicio M-8/10
(monogranular), amb granulat granític, betum asfaltic de penetracio
modificat amb polimers BM-3b, estesa i compactada al 98 % de
l'assaig marshall (P - 41)

39,21 7,195 282,12

6 F9G1CUG3 m3 Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica, escampat amb transport interior
mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual, inclòs tall
junt d'1/3 del gruix, reg de cura i part proporcional d'encofrats laterals
(P - 38)

74,82 4,752 355,54

7 FB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona
amb característiques aasho, per a barreres de seguretat, col.locat
sobre suport (P - 45)

18,39 4,400 80,92

euros
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8 FB2B5153 u Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre
0.75 i 1 m de llargària, sense amortidors, col.locat soldat (P - 46)

23,56 3,000 70,68

9 F9H18214 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 39)

44,10 16,789 740,39

10 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 %
del PM (P - 37)

25,50 26,070 664,79

TOTAL Subcapítol 01.01.06 4.406,83

Obra 01 Pressupost Col·lector general de sortida

Capítol 01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA

Subcapítol 07 Clavament horitzontal mota riu

1 F2H10001 u Unitat de transport de maquinària i equips, de hinca, instalació i
muntatge en la primera fosa, sempre que els accessos ho permeteixin
i retirada a la finalització dels treballs, incloent el tranposrt de la tubería
(P - 16)

14.250,00 1,000 14.250,00

2 F2H10002 m Clavament horitzontal de canonada de formigó armat de DN 1500 mm
mitjançant maquinària d'escut obert , incloent la perforació amb mitjans
convencionals, extracció de material del front d'excavació fins al pou
d'atac, càrrega i transport a l'abocador, part proporcional d'unitat de
transport de maquinaria i equips, instal·lació, muntatge i desmuntage
al pou de clavament. (P - 17)

1.014,00 84,000 85.176,00

3 F222U021 m3 Excavació de rasa de fins a 7,5 m de fondària, en terreny de trànsit,
amb mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a
camió per a transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 9)

5,77 1.716,800 9.905,94

4 F305U020 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó abocat
amb qualsevol mitjà (P - 18)

7,79 50,370 392,38

5 F450U020 m3 Formigó per a estructures, HA-30/B/10/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb qualsevol mitjà (P -
26)

81,07 95,557 7.746,81

6 F32DV060 m2 Muntatge, desmuntatge i apuntalamanet d'encofrat de plafó amb
estructura metàl.lica i acabat de tauler fenòlic, d'una cara vista de mur
de contencio de base rectilinia encofrat a dues cares i d'una alçària
<=8 m, inclos passatubs i matavius en cas necesari (P - 22)

21,61 115,240 2.490,34

7 F4B03000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura d'estructures, inclos la neteja de les armadures, neteja
del fons de l'encofrat, separadors, les pèrdues i increments de material
corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. el pes unitari per al
seu càlcul ha de ser el teòric (P - 28)

0,91 10.702,384 9.739,17

TOTAL Subcapítol 01.01.07 129.700,64

Obra 01 Pressupost Col·lector general de sortida

Capítol 01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA

Subcapítol 08 Creuament horitzontal sota autovia

Apartat 01 Conduccions

1 FD7EU060 m Subministrament i col·locació d'estructura ovalada prefabricada amb
xapa d'acer corrugat i galvanitzat, de 3,30 x 3,03 m, tipus T-200 TC/2,
amb la seva cargoleria (per a un recobriment màxim de terres de fins a
12,50 m i mínim de 0,80 m)  (P - 52)

1.306,79 102,000 133.292,58

2 FDA1U120 m Suplement per alçària superior a 1,60 m de pou de registre de d 120
cm, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de
graons (P - 56)

144,83 3,310 479,39

euros
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TOTAL Apartat 01.01.08.01 133.771,97

Obra 01 Pressupost Col·lector general de sortida

Capítol 01 COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA

Subcapítol 08 Creuament horitzontal sota autovia

Apartat 02 Tractament Interior

1 F32DV060 m2 Muntatge, desmuntatge i apuntalamanet d'encofrat de plafó amb
estructura metàl.lica i acabat de tauler fenòlic, d'una cara vista de mur
de contencio de base rectilinia encofrat a dues cares i d'una alçària
<=8 m, inclos passatubs i matavius en cas necesari (P - 22)

21,61 412,000 8.903,32

2 F450U020 m3 Formigó per a estructures, HA-30/B/10/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb qualsevol mitjà (P -
26)

81,07 402,730 32.649,32

3 F4B03000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura d'estructures, inclos la neteja de les armadures, neteja
del fons de l'encofrat, separadors, les pèrdues i increments de material
corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. el pes unitari per al
seu càlcul ha de ser el teòric (P - 28)

0,91 22.205,150 20.206,69

4 FD7FUN76 m Subministrament i col·locació de tub de PVC de 600 mm de diàmetre,
de paret estructurada, per a formació de mitja canya en acabat interior
de calaix de formigó  (P - 54)

94,10 77,250 7.269,23

TOTAL Apartat 01.01.08.02 69.028,56

Obra 01 Pressupost Col·lector general de sortida

Capítol 02 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

Subcapítol 01 Reposició de la vegetació

1 FU110001 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre terrenys de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos (P - 69)

2,35 1.160,850 2.728,00

2 FR2GU040 u Excavació de clot de plantació de dimensions 0,50x0,50x0,50 m, amb
mitjans mecànics (P - 64)

2,52 120,000 302,40

3 FR24U100 m2 Acondicionament i perfilat manual de talussos. inclou neteja a peu de
talús, càrrega i transport del material sobrant a abocador (P - 63)

0,53 1.000,000 530,00

4 FRA4U020 u Subministrament i plantació de Spartium junceum de 40-80 cm
d'alçària (Ø coll de l'arrel > 3 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 5) en C-3
L en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor de senyalització,
protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra. (P -
66)

8,80 30,000 264,00

5 FRA4U025 u Subministrament i plantació de Tamarix gallica de 60-80 cm d'alçària
(nº ram. 1r terç inferior >3), en C-3 L, en clot de plantació
0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de tutor, protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra. (P - 67)

9,77 30,000 293,10

6 FRA4U030 u Subministrament i plantació de Salix elaeagnos de 80-100 cm d'alçària
(nº ram. 1r terç inferior mín. 3), en C-3 L, en clot de plantació
0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de tutor, protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta

10,64 60,000 638,40

euros
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execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 68)

7 FR47UK10 u Subministrament i transport de tipuana tipus de 20/25 cm de
perímetre, en contenidor, de primera qualitat segons les NTJ.
seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any inclou
l'acopi provisional en cas necessari (P - 65)

136,09 2,000 272,18

TOTAL Subcapítol 01.02.01 5.028,08

Obra 01 Pressupost Col·lector general de sortida

Capítol 03 DIVERSOS

Subcapítol 01 Reposició de serveis

Apartat 01 Afeccions Sèquia Superior

Subapartat 01 Demolicions i enderrocs

1 F21QU400 m Demolició de tancament metàl·lic de parcel·la, tipus filat o similar, amb
mitjanç mecànics, inclòs transport a abocador i cànon. (P - 4)

19,75 24,770 489,21

2 F219U110 m3 Demolició de paviments asfàltics amb mitjans mecànics, càrrega i
transport de runes i canon d'abocament (P - 1)

6,42 14,422 92,59

TOTAL Subapartat 01.03.01.01.01 581,80

Obra 01 Pressupost Col·lector general de sortida

Capítol 03 DIVERSOS

Subcapítol 01 Reposició de serveis

Apartat 01 Afeccions Sèquia Superior

Subapartat 02 Moviment de terrres

1 F221U002 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega
manual o mecànica del material sobrant sobre camió, transport a
l'abocador i canon d'abocament inclós   (P - 6)

0,87 1.732,900 1.507,62

2 F222U020 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a camió per
a transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 8)

4,24 1.036,390 4.394,29

3 F226U020 m3 Estesa, terraplenada i piconatge per a caixa de paviment de terres,
amb una compactació del 95% del PM (no inclou terres),amb part
proporcional de reperfilat de talussos (P - 11)

3,11 1.765,350 5.490,24

4 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 15) 6,89 921,520 6.349,27

TOTAL Subapartat 01.03.01.01.02 17.741,42

Obra 01 Pressupost Col·lector general de sortida

Capítol 03 DIVERSOS

Subcapítol 01 Reposició de serveis

Apartat 01 Afeccions Sèquia Superior

Subapartat 03 Conduccions

1 F305U020 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó abocat
amb qualsevol mitjà (P - 18)

7,79 754,400 5.876,78

2 FD78UN00 m Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de formigó
armat de 1000 mm de diàmetre nominal classe III, segons ASTM C
76-99 amb unió de campana amb anella elastomèrica, solera de 15
cm, sense rebliment (P - 48)

147,40 193,300 28.492,42

euros



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca Est de la part alta
de Salinas (Sant Boi de Llobregat)

PRESSUPOST Pàg.: 10

TOTAL Subapartat 01.03.01.01.03 34.369,20

Obra 01 Pressupost Col·lector general de sortida

Capítol 03 DIVERSOS

Subcapítol 01 Reposició de serveis

Apartat 02 Afeccions canonades de reutilització

1 F5000003 u Reposició de servei de canonada de reutilització consitent en:
Demolició de 11 m de canonada existent de formigó armat amb
camisa de xapa de diàmetre 1200. Col·locació de nou tram mitjançant
tres segments rectes i quatre colzes de 45 º. Reforç del conjunt amb
massissat de formigó i col·locació de ventosa en punt alt de la
impulsió. (P - 32)

5.710,60 2,000 11.421,20

TOTAL Apartat 01.03.01.02 11.421,20

Obra 01 Pressupost Col·lector general de sortida

Capítol 03 DIVERSOS

Subcapítol 01 Reposició de serveis

Apartat 03 Manteniment de serveis existents propers a l'obra

1 F5000001 u Mesures de protecció de servei existent davant un creuament,
consistent en estintolament de l'esmentat servei, o mesura de
protecció similar (P - 31)

110,45 2,000 220,90

TOTAL Apartat 01.03.01.03 220,90

Obra 01 Pressupost Col·lector general de sortida

Capítol 03 DIVERSOS

Subcapítol 02 Partides alçades

1 PAI00001 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 70)

3.000,00 1,000 3.000,00

2 PAI00003 PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra,
en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 71)

26.025,89 1,000 26.025,89

3 PAI00004 PA Partida alçada de cobrament íntegre per al Pressupost del Pla de
Control de Qualitat (P - 0)

25.814,37 1,000 25.814,37

TOTAL Subcapítol 01.03.02 54.840,26

euros
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca Est de la part alta

de Salinas (Sant Boi de Llobregat)

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FD7EU050 m Subministrament de calaix

prefabricat de formigó armat,

de secció rectangular i

150x250x230 cm de mides

interiors, d'unió encadellada

amb junt de goma tipus Arpon,

segellat interiorment amb

massilla de poliuretà, inclosa

la col·locació del marc sobre

solera de 10 cm de formigó

HM-15 i 2 cm de sorra fina

d'anivellament, incloent

l'execució del llit de formigó

i l'estesa de sorra

d'anivellament (Dades de

càlcul: Ambient de classe IIIA

+Qb, segons EHE i recobriment

màxim de terres de fins a 5 m) 

807,24 617,900 31,381 498.793,60 31,38

F222U021 m3 Excavació de rasa de fins a 7,5

m de fondària, en terreny de

trànsit, amb mitjans mecànics,

amb terres deixades a la vora o

càrrega a camió per a transport

a l'abocador, aplec o lloc

d'ús, inclòs cànon d'abocament

i manteniment de l'abocador

5,77 36.250,650 13,162 209.166,25 44,54

FD7EU060 m Subministrament i col·locació

d'estructura ovalada

prefabricada amb xapa d'acer

corrugat i galvanitzat, de 3,30

x 3,03 m, tipus T-200 TC/2, amb

la seva cargoleria (per a un

recobriment màxim de terres de

fins a 12,50 m i mínim de 0,80

m)

1.306,79 102,000 8,393 133.292,58 52,93

F2H10002 m Clavament horitzontal de

canonada de formigó armat de DN

1500 mm mitjançant maquinària

d'escut obert , incloent la

perforació amb mitjans

convencionals, extracció de

material del front d'excavació

fins al pou d'atac, càrrega i

transport a l'abocador, part

proporcional d'unitat de

transport de maquinaria i

equips, instal·lació, muntatge

i desmuntage al pou de

clavament.

1.014,00 84,000 5,364 85.176,00 58,29

F226U020 m3 Estesa, terraplenada i

piconatge per a caixa de

paviment de terres, amb una

compactació del 95% del PM (no

inclou terres),amb part

proporcional de reperfilat de

talussos

3,11 25.699,260 5,035 79.924,70 63,31

Euro



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca Est de la part alta

de Salinas (Sant Boi de Llobregat)

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FD7EU020 m Subministrament de calaix

prefabricat de formigó armat,

de secció rectangular i

250x250x225 cm de mides

interiors, d'unió encadellada

amb junt de goma tipus Arpon

segellat interiorment amb

massilla de poliuretà, inclosa

la col·locació del marc sobre

solera de 10 cm de formigó

HM-15 i 2 cm de sorra fina

d'anivellament, incloent

l'execució del llit de formigó

i l'estesa de sorra

d'anivellament (Dades de

càlcul: Ambient de classe IIIA

+Qb, segons EHE i recobriment

màxim de terres de fins a 5 m) 

1.180,78 54,000 4,016 63.762,12 67,33

FD7FUN76 m Subministrament i col·locació

de tub de PVC de 600 mm de

diàmetre, de paret

estructurada, per a formació de

mitja canya en acabat interior

de calaix de formigó 

94,10 629,925 3,737 59.275,94 71,05

F450U020 m3 Formigó per a estructures,

HA-30/B/10/IIIa, de

consistència tova i grandària

màxima del granulat 10 mm,

abocat amb qualsevol mitjà

81,07 650,901 3,328 52.768,54 74,37

FD7EU040 m Subministrament de calaix

prefabricat de formigó armat,

de secció rectangular i

150x200x230 cm de mides

interiors, d'unió encadellada

amb junt de goma tipus Arpon,

segellat interiorment amb

massilla de poliuretà, inclosa

la col·locació del marc sobre

solera de 10 cm de formigó

HM-15 i 2 cm de sorra fina

d'anivellament, incloent

l'execució del llit de formigó

i l'estesa de sorra

d'anivellament (Dades de

càlcul: Ambient de classe IIIA

+Qb, segons EHE i recobriment

màxim de terres de fins a 5 m) 

786,90 65,000 3,229 51.148,50 77,59

FD7HU010 m Subministre de canonada de

formigó armat de secció

circular i diàmetre interior

1500 mm, classe IV ASTM, per a

col·locació sense obertura de

rasa, per empenta horitzontal,

inclosa la col·locació al fons

del pou d'atac de la perforació

480,36 98,000 2,9610 47.075,28 80,55

Euro



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca Est de la part alta

de Salinas (Sant Boi de Llobregat)

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F4B03000 kg Acer en barres corrugades B 500

S de límit elàstic >= 500

N/mm2, per a l'armadura

d'estructures, inclos la neteja

de les armadures, neteja del

fons de l'encofrat, separadors,

les pèrdues i increments de

material corresponents a

retalls, empalmaments i ganxos.

el pes unitari per al seu

càlcul ha de ser el teòric

0,91 44.464,399 2,5511 40.462,60 83,10

FD78UN00 m Subministrament i col·locació

al fons de rasa de canonada de

formigó armat de 1000 mm de

diàmetre nominal classe III,

segons ASTM C 76-99 amb unió de

campana amb anella

elastomèrica, solera de 15 cm,

sense rebliment

147,40 193,300 1,7912 28.492,42 84,89

PAI00003 PA Partida alçada de cobrament

íntegre per la Seguretat i

Salut a l'obra, en base a

l'Estudi i el Pla de Seguretat

i Salut

26.025,89 1,000 1,6413 26.025,89 86,53

PAI00004 PA Partida alçada de cobrament

íntegre per al Pressupost del

Pla de Control de Qualitat

25.814,37 1,000 1,6214 25.814,37 88,15

F32DV060 m2 Muntatge, desmuntatge i

apuntalamanet d'encofrat de

plafó amb estructura metàl.lica

i acabat de tauler fenòlic,

d'una cara vista de mur de

contencio de base rectilinia

encofrat a dues cares i d'una

alçària <=8 m, inclos passatubs

i matavius en cas necesari

21,61 979,024 1,3315 21.156,71 89,48

F305VN00 m3 Formigó per formació de mitjes

canyes, banquetes, cubetes i

formació de pendents,

HM-20/P/20/I, de consistència

plàstica i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat amb

qualsevol mitjà, inclòs part

proporcional de mitjans

auxiliars i tasques necessàries

pel modelat de les formes

definides als plànols

76,12 259,862 1,2416 19.780,70 90,73

F231U020 m2 Apuntalament i estrabada de

rases i pous de més de 4 m i

fins a 4 m d'amplaria, per a

una protecció de mes del 30 % i

fins al 60 %, amb puntals

metàlics i fusta, en obres de

clavegueram

8,13 2.027,360 1,0417 16.482,44 91,77

FN86N115 u Vàlvula de retenció de final de

línia de DN 1500 mm marca

Válvulas Ross o equivalent, amb

la clapeta de polietilè i

contrapesos en acer inoxidable

AISI 316. Segons FN86N115.

Totalment instal·lada i provada

7.842,12 2,000 0,9918 15.684,24 92,75

Euro



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca Est de la part alta

de Salinas (Sant Boi de Llobregat)

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F2H10001 u Unitat de transport de

maquinària i equips, de hinca,

instalació i muntatge en la

primera fosa, sempre que els

accessos ho permeteixin i

retirada a la finalització dels

treballs, incloent el tranposrt

de la tubería 

14.250,00 1,000 0,9019 14.250,00 93,65

F5000003 u Reposició de servei de canonada

de reutilització consitent en:

Demolició de 11 m de canonada

existent de formigó armat amb

camisa de xapa de diàmetre

1200. Col·locació de nou tram

mitjançant tres segments rectes

i quatre colzes de 45 º. Reforç

del conjunt amb massissat de

formigó i col·locació de

ventosa en punt alt de la

impulsió.

5.710,60 2,000 0,7220 11.421,20 94,37

FD78U010 m Subministrament i col·locació

al fons de rasa de canonada de

formigó armat de 1500 mm de

diàmetre nominal classe III,

segons ASTM C 76-99 amb unió de

campana amb anella

elastomèrica, solera de 15 cm,

sense rebliment

159,66 60,000 0,6021 9.579,60 94,97

F305U020 m2 Capa de neteja i anivellament

de 10 cm de gruix de formigó

abocat amb qualsevol mitjà

7,79 1.036,793 0,5122 8.076,62 95,48

F221U002 m2 Neteja i esbrossada del

terreny, amb mitjans mecànics i

càrrega manual o mecànica del

material sobrant sobre camió,

transport a l'abocador i canon

d'abocament inclós

0,87 7.847,928 0,4323 6.827,70 95,91

F2A11000 m3 Subministrament de terra

seleccionada d'aportació

6,89 921,520 0,4024 6.349,27 96,31

F226UN00 m3 Terraplenat amb sòl procedent

de préstec, estesa i

compactació segons condicions

del Plec de Prescripcions

Tècniques, mesurat sobre perfil

teòric

7,88 795,250 0,3925 6.266,57 96,70

FDA1U120 m Suplement per alçària superior

a 1,60 m de pou de registre de

d 120 cm, amb anells

prefabricats de formigó, inclòs

part proporcional de graons

144,83 31,040 0,2826 4.495,52 96,98

F222U020 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m

de fondària, en terreny de

trànsit, amb mitjans mecànics,

amb terres deixades a la vora o

càrrega a camió per a transport

a l'abocador, aplec o lloc

d'ús, inclòs cànon d'abocament

i manteniment de l'abocador

4,24 1.036,390 0,2827 4.394,29 97,26

Euro



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca Est de la part alta

de Salinas (Sant Boi de Llobregat)

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F221U003 m2 Neteja i esbrossada del

terreny, amb mitjans mecànics,

en zona d'arbrat, amb

trocejament de la vegetació

incloent la la retirada

d'arrels i la regularització

amb terres dels mateix terreny

dels forats existents o deixats

per la extracció de les arrels,

i càrrega manual o mecànica del

material sobrant sobre camió,

transport a l'abocador i canon

d'abocament inclós

2,34 1.778,080 0,2628 4.160,71 97,52

FDDZV030 u Tapa ventilada de fosa dúctil

classe d400, marc aparent

rectangular d=625 mm, tipus

ajuntament, amb junt

d'elastomer, sistema bulon amb

frontissa, recoberta de pintura

asfaltica, col.locat amb

formigó

241,06 13,000 0,2029 3.133,78 97,72

F219U210 m3 Demolició de paviment de

formigó, amb mitjans mecànics,

càrrega i transport de runes i

canon d'abocament

41,82 73,355 0,1930 3.067,71 97,91

PAI00001 PA Partida alçada de cobrament

íntegre per a la seguretat

vial, senyalització,

abalisament i desviaments

provisionals durant l'execució

de les obres, segons indicació

de la Direcció de l'Obra

3.000,00 1,000 0,1931 3.000,00 98,10

F4405125 kg Acer A/42-b (S 275 JR), per a

estructures, amb una capa

d'imprimació antioxidant, en

perfils laminats tipus sèrie L,

LD, T, rodó, quadrat,

rectangular, planxa, treballat

al taller i col.locat a l'obra

amb soldadura

1,79 1.650,000 0,1932 2.953,50 98,29

FU110001 m3 Estesa de terra vegetal

procedent de l'obra sobre

terrenys de qualsevol pendent i

alçada, inclòs càrrega,

transport des del lloc d'aplec

fins al lloc d'utilització i

refinat manual dels talussos

2,35 1.160,850 0,1733 2.728,00 98,46

F305VN01 m3 Subministrament i col·locació

base de morter per a la

formació de mitja canya i/o de

recrescuts

66,21 36,845 0,1534 2.439,51 98,61

F32DV160 m2 Muntatge, desmuntatge i

apuntalamanet d'encofrat de

plafó amb estructura metàl.lica

i acabat de tauler fenòlic,

d'una cara no vista de mur de

contencio de base rectilinia

encofrat a dues cares i d'una

alçària <=8 m, inclos passatubs

i matavius en cas necesari

19,67 111,795 0,1435 2.199,01 98,75

Euro



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca Est de la part alta

de Salinas (Sant Boi de Llobregat)

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FD7FUM76 m Subministrament i col·locació

de tub de PVC de 600 mm de

diàmetre, de paret

estructurada. Completament

instal·lat

94,10 22,000 0,1336 2.070,20 98,88

F21RU010 m Demolició de sèquia de reg de

formigó, de secció en U i

amplada máxima 1,60 m, amb

mitjans mecànics, càrrega i

transport de runes i canon

d'abocament

41,48 48,000 0,1337 1.991,04 99,01

F9H1D220 t Paviment de mescla bituminosa

contínua en calent de

composició grossa G-25 amb

granulat calcari i betum

asfàltic de penetració, estesa

i compactada al 98 % de

l'assaig marshall

41,23 47,969 0,1238 1.977,76 99,13

F222U121 m3 Excavació de pou aïllat fins a

8 m de fondària, en terreny de

trànsit, amb mitjans mecànics,

amb terres deixades a la vora o

càrrega a camió per a transport

a l'abocador, aplec o lloc

d'ús, inclòs cànon d'abocament

i manteniment de l'abocador

6,02 315,154 0,1239 1.897,23 99,25

F3J2V030 m3 Escullera amb blocs de pedra

granítica de 800 a 1200 kg de

pes, col·locats

44,65 36,360 0,1040 1.623,47 99,35

FN86N060 u Vàlvula de retenció de final de

línia de DN 600 mm marca

Válvulas Ross o equivalent,

clapeta en polietilè i

contrapesos en acer inoxidable

AISI 316. Segons FN86N060.

Totalment instal·lada i provada

1.187,97 1,000 0,0741 1.187,97 99,43

F9H18214 t Paviment de mescla bituminosa

contínua en calent de

composició semidensa S-20 amb

granulat calcari i betum

asfàltic de penetració, estesa

i compactada al 98 % de

l'assaig marshall

44,10 16,789 0,0542 740,39 99,47

F921201F m3 Subbase de tot-u artificial,

amb estesa i piconatge del

material al 95 % del PM

25,50 26,070 0,0443 664,79 99,52

F21QU400 m Demolició de tancament

metàl·lic de parcel·la, tipus

filat o similar, amb mitjanç

mecànics, inclòs transport a

abocador i cànon.

19,75 33,570 0,0444 663,01 99,56

Euro



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca Est de la part alta

de Salinas (Sant Boi de Llobregat)

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 7Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FRA4U030 u Subministrament i plantació de

Salix elaeagnos de 80-100 cm

d'alçària (nº ram. 1r terç

inferior mín. 3), en C-3 L, en

clot de plantació

0,30x0.30x0.30 m, incloses

l'excavació del sot, formació i

revisió escocell, instal.lació

de tutor, protector de base,

incorporació d'esmenes i adobs,

regs d'arrelament i totes les

tasques de manteniment i

mitjans auxiliars necessaris

per a la seva correcta execució

segons PPT fins la recepció de

l'obra

10,64 60,000 0,0445 638,40 99,60

F7J1UN00 m Junt de dilatació amb perfil de

cautxú-neoprè expansiu de 20x20

mm, adherida amb massilla

expansiva, prèvia preparació

del parament de formigó

27,62 20,087 0,0346 554,80 99,63

F228UN00 m3 Rebliment i compactació de

rases, pous i fonaments, amb

material procedent de la pròpia

obra, estesa i compactació

segons condicions del Plec de

Prescripcions Tècniques,

mesurat sobre perfil teòric

3,39 159,133 0,0347 539,46 99,67

FR24U100 m2 Acondicionament i perfilat

manual de talussos. inclou

neteja a peu de talús, càrrega

i transport del material

sobrant a abocador

0,53 1.000,000 0,0348 530,00 99,70

F4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i

desmuntatge de cindri, inclosa

la preparació de la base

10,41 49,350 0,0349 513,73 99,73

F31DU100 m2 Muntatge i desmuntatge

d'encofrat amb tauler de fusta

per a fonaments

20,20 24,900 0,0350 502,98 99,76

FDD1UN00 m Pou de registre de 120 cm de

diàmetre, sense base, per a

ésser muntat sobre arqueta in

situ, inclòs part proporcional

de con superior i junts

elastomèrics entre anells,

totalment col·locat segons

plànols

251,09 1,800 0,0351 451,96 99,79

F9G1CUG3 m3 Paviment de formigó sense

additius HF-3,5 MPa de

resistència a flexotracció i

consistència plàstica, escampat

amb transport interior mecànic,

estesa i vibratge mecànic i

acabat ratllat manual, inclòs

tall junt d'1/3 del gruix, reg

de cura i part proporcional

d'encofrats laterals

74,82 4,752 0,0252 355,54 99,81

FR2GU040 u Excavació de clot de plantació

de dimensions 0,50x0,50x0,50 m,

amb mitjans mecànics

2,52 120,000 0,0253 302,40 99,83

Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 8Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F219U110 m3 Demolició de paviments

asfàltics amb mitjans mecànics,

càrrega i transport de runes i

canon d'abocament

6,42 45,706 0,0254 293,43 99,85

FRA4U025 u Subministrament i plantació de

Tamarix gallica de 60-80 cm

d'alçària (nº ram. 1r terç

inferior >3), en C-3 L, en clot

de plantació 0,30x0.30x0.30 m,

incloses l'excavació del sot,

formació i revisió escocell,

instal.lació de tutor,

protector de base, incorporació

d'esmenes i adobs, regs

d'arrelament i totes les

tasques de manteniment i

mitjans auxiliars necessaris

per a la seva correcta execució

segons PPT fins la recepció de

l'obra.

9,77 30,000 0,0255 293,10 99,87

F9H3V200 t Mescla bituminosa discontinua

en calent de composicio M-8/10

(monogranular), amb granulat

granític, betum asfaltic de

penetracio modificat amb

polimers BM-3b, estesa i

compactada al 98 % de l'assaig

marshall

39,21 7,195 0,0256 282,12 99,89

FR47UK10 u Subministrament i transport de

tipuana tipus de 20/25 cm de

perímetre, en contenidor, de

primera qualitat segons les

NTJ. seleccionat a viver per la

D.F. i en garantia durant el

primer any inclou l'acopi

provisional en cas necessari

136,09 2,000 0,0257 272,18 99,91

FRA4U020 u Subministrament i plantació de

Spartium junceum de 40-80 cm

d'alçària (Ø coll de l'arrel >

3 mm, nº ram. 1r terç inferior

mín. 5) en C-3 L en clot de

plantació 0,30x0.30x0.30 m,

incloses l'excavació del sot,

formació i revisió escocell,

instal.lació de tutor de

senyalització, protector de

base, incorporació d'esmenes i

adobs, regs d'arrelament i

totes les tasques de

manteniment i mitjans auxiliars

necessaris per a la seva

correcta execució segons PPT

fins la recepció de l'obra.

8,80 30,000 0,0258 264,00 99,92

F5000001 u Mesures de protecció de servei

existent davant un creuament,

consistent en estintolament de

l'esmentat servei, o mesura de

protecció similar

110,45 2,000 0,0159 220,90 99,94

FDDZ51DU u Grao per a pou de registre de

nucli de barnilla amb

recobriment de polipropilé,

col.locat amb morter mixt

1:0,5:4, elaborat a l'obra amb

formigonera de 165 l

13,12 16,000 0,0160 209,92 99,95

Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 9Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F7J5UN00 m Segellat de junt de 20 mm

d'amplària i 10 mm de fondària

amb massilla de poliuretà apta

para aigües residuals, aplicada

amb pistola manual, inclòs

emprimació prèvia

6,51 23,000 0,0161 149,73 99,96

FDDZV010 u Tapa de fosa dúctil classe

d400, marc aparent circular

d=600 mm, tipus ajuntament, amb

junt d'elastomer, sistema bulon

amb frontissa, recoberta de

pintura asfaltica, col.locat

amb formigó

127,63 1,000 0,0162 127,63 99,97

F9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió

bituminosa aniònica EAR-1, amb

dotació 1 kg/m2

0,40 208,560 0,0163 83,42 99,97

FB2A1001 m Perfil longitudinal flexible

d'acer galvanitzat de secció de

doble ona amb característiques

aasho, per a barreres de

seguretat, col.locat sobre

suport

18,39 4,400 0,0164 80,92 99,98

F9J12X50 m2 Reg d'imprimació amb emulsió

bituminosa catiònica ECI, amb

dotació 1,5 kg/m2

0,77 104,280 0,0165 80,30 99,98

F9J1V020 m2 Reg d'adherència amb betum

asfaltic modificat amb polimers

BM-3B, amb dotació 1 kg/m2

0,68 104,280 0,0066 70,91 99,99

FB2B5153 u Suport de perfil, CPN-150 per a

barreres de seguretat

flexibles, entre 0.75 i 1 m de

llargària, sense amortidors,

col.locat soldat

23,56 3,000 0,0067 70,68 99,99

F7J2UN00 m2 Reblert de junt amb placa de

poliestirè expandit de 20 mm de

gruix i densitat nominal 20

kg/m3, col·locada amb adhesiu

de cautxú sintètic en

dissolució

7,83 6,900 0,0068 54,03 99,99

F4LZSN01 m2 Plaques massisses prefabricades

de formigó armat per a sostre,

de 20 cm de cantell i planta

rectangular de 140 cm de

llargària i 60 cm d'amplària,

col·locades i segellades per

poder ésser desmuntades, aptes

per a càrregues de trànsit,

segons plànols de detall

51,74 0,840 0,0069 43,46 00,00

F21QU200 m Desmuntatge de barrera de

seguretat flexible i demolició

d'ancoratges, amb mitjans

manuals i mecànics, carrega de

runes i materials i transport a

l'abocador autoritzat o

magatzem municipal

8,47 4,400 0,0070 37,27 00,00

F7J524R1 m Segellat de junt de 40 mm

d'amplària i 30 mm de fondària

amb massilla asfàltica,

aplicada amb pistola manual

5,34 1,885 0,0071 10,07 00,00

Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 10Pàg.:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F45RDR50 dm3 Restitució de volums eliminats

amb morter de reparació

tixotropic de retracció

controlada, aplicat en capes de

3 cm de gruix, com a màxim

5,85 0,038 0,0072 0,22 00,00

TOTAL: 100,0072,00

Euro
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Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca Est de la part alta
de Salinas (Sant Boi de Llobregat)

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 5: Subapartat Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subapartat 01.03.01.01.01  Demolicions i enderrocs 581,80

Subapartat 01.03.01.01.02  Moviment de terrres 17.741,42

Subapartat 01.03.01.01.03  Conduccions 34.369,20

Apartat 01.03.01.01  Afeccions Sèquia Superior 52.692,42

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
52.692,42

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4: Apartat Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Apartat 01.01.04.01  Moviment de terres 1.390,54

Apartat 01.01.04.02  Estructures 11.522,90

Apartat 01.01.04.03  Acabats 1.842,88

Apartat 01.01.04.04  Conducció a EB EMSSA 5.029,00

Subcapítol 01.01.04  Obra de derivació 19.785,32

Apartat 01.01.05.01  Moviment de terres 1.072,18

Apartat 01.01.05.02  Estructures 9.819,58

Apartat 01.01.05.03  Acabats i varis 1.623,47

Apartat 01.01.05.04  Equips mecànics 16.872,21

Subcapítol 01.01.05  Obra de sortida a Llera 29.387,44

Apartat 01.01.08.01  Conduccions 133.771,97

Apartat 01.01.08.02  Tractament Interior 69.028,56

Subcapítol 01.01.08  Creuament horitzontal sota autovia 202.800,53

Apartat 01.03.01.01  Afeccions Sèquia Superior 52.692,42

Apartat 01.03.01.02  Afeccions canonades de reutilització 11.421,20

Apartat 01.03.01.03  Manteniment de serveis existents propers a l'obra 220,90

Subcapítol 01.03.01  Reposició de serveis 64.334,52

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
316.307,81

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Subcapítol Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01  Demolicions i Enderrocs 5.470,66

Subcapítol 01.01.02  Moviment de terres 302.939,75

Subcapítol 01.01.03  Conduccions 770.781,31

Subcapítol 01.01.04  Obra de derivació 19.785,32

Subcapítol 01.01.05  Obra de sortida a Llera 29.387,44

Subcapítol 01.01.06  Reposicions 4.406,83

Subcapítol 01.01.07  Clavament horitzontal mota riu 129.700,64

Subcapítol 01.01.08  Creuament horitzontal sota autovia 202.800,53

Capítol 01.01  COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA 1.465.272,48

Subcapítol 01.02.01  Reposició de la vegetació 5.028,08

Capítol 01.02  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 5.028,08

Subcapítol 01.03.01  Reposició de serveis 64.334,52

Subcapítol 01.03.02  Partides alçades 54.840,26

Capítol 01.03  DIVERSOS 119.174,78

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.589.475,34

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

euros



Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca Est de la part alta
de Salinas (Sant Boi de Llobregat)

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

NIVELL 2: Capítol Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  COL·LECTOR GENERAL DE SORTIDA 1.465.272,48

Capítol 01.02  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 5.028,08

Capítol 01.03  DIVERSOS 119.174,78

Obra 01 Pressupost Col·lector general de sortida 1.589.475,34

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.589.475,34

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Col·lector general de sortida 1.589.475,34

1.589.475,34

euros
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Projecte Constructiu del col·lector general de sortida del dipòsit de la conca Est de la part alta
de Salinas (Sant Boi de Llobregat)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 1.589.475,34

13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 1.589.475,34.................................................... 206.631,79

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 1.589.475,34....................................................... 95.368,52

Subtotal 1.891.475,65

16,00 % IVA SOBRE 1.891.475,65...................................................................................... 302.636,10

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 2.194.111,75

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS MILIONS  CENT NORANTA-QUATRE MIL  CENT ONZE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS )

                                                         Barcelona, Maig de 2010

                                                              Autor del Projecte

                                                        Sgt: Marc Ribés Timoneda

                                               Enginyer Tècnic d´Obres Públiques




