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1. Antecedents 

El municipi d’Igualada (i la comarca de l’Anoia) s’abasteix quasi 
exclusivament de l’acuifer Carme-Capellades que està sobreexplotat. Hi 
ha un gran nombre de municipis de la comarca de l’Anoia que tenen 
problemes en l’abastament d’aigua i és per aixo que estan previstes una 
seria d’actuacions que permetran posar fi a aquesta situació. 

 En el cas del municipi d’Igualada es construirà un diposit d’aigua en Alta 
que permetrà una millor gestio dels recursos. D’aquesta manera es 
reduirà l’impacte sobre l’acuifer abans esmentat i garantitzarà el 
subministrament tant per a la poblacio com per a les industries. 

2. Objecte del projecte 

L’objecte del present projecte és definir les obres del nou dipòsit del Puig 
a la zona del futur Parc Solar de les Guixeres, al terme municipal 
d’Igualada. Formen part del projecte la definició estructural del dipòsit 
(5000m3), la cambra de claus annexa, la definició estructural de caseta 
d’equipament elèctric i equips de cloració, les canonades d’entrada i 
sortida del dipòsit fins als punts de connexió respectius, la galeria de 
servei de 28 m de longitud i la definició del vial definitiu d’accés al 
dipòsit. 

3. Descripció del projecte 

3.1. Resum del procés constructiu 

Un cop fetes les gestions prèvies i el tancament de l’obra es procedirà a 
desbrossar la zona i anivellar-la (considerem que no hi han serveis 
afectats). Llavors procedirem a fer l’excavació, on donarem prioritat al 
camí d’accés, a la plataforma i finalment a les canonades. 
Un cop tinguem la zona del dipòsit excavada, procedirem a col�locar-hi 
els tubs de PVC ranurat que formen part de la xarxa de subdrenatge que 
va de nord a sud sota la llosa. Seguidament col�locarem una capa 
d’impermeabilització, 10cm de formigó de neteja, una capa d’emmacat 
de pedra drenant (20cm) i finalment 10cm de formigó de neteja. Pel que 
fa la zona on aniran les sabates dels pilars, tindrem la capa 
d’impermeabilització i 10cm de formigó de neteja. S’ha fet uns pous 

d’atac a la zona sud per poder recollir l’aigua de la xarxa de subdrenatge 
durant l’execució de l’obra. El següent pas serà executar les sabates dels 
murs en T (80cm de cantell) in-situ i la llosa de la cambra de claus 
(80cm de cantell). Després formigonarem la llosa del dipòsit (30cm de 
cantell), les sabates dels pilars (60cm de cantell) i formigonem també el 
fust dels murs, també in-situ. Els murs perimetrals tindran un fust de 
6,2m i en total n’hi hauran 21 de 6,7 a 7,5m (excepte els murs de la 
cambra de claus). Un cop enllestida la solera i els murs, farem els pilars 
(in-situ) que tindran una alçada de 5,12m i una secció rectangular 
(40x45cm), en total hi hauran 18 pilars. Seguidament  col�locarem, amb 
una grua mòbil, les jàsseres prefabricades de 40x65cm que aniran 
recolzades sobre els pilars i els murs perimetrals, necessitarem 20 
jàsseres de 5,0m de longitud. Sobre les jàsseres i els murs, recolzarem 
les plaques alveolars prefabricades de 40cm de cantell (35+5cm de 
compressió), amb una amplada de 1,1m i una longitud de 6,8m (excepte 
les plaques alveolars de la cambra de claus, que tindran una longitud de 
8m).  
La caseta d’equipaments elèctrics i cloració, situada damunt de la cambra 
de clau, estarà feta per murs de blocs de formigó de 40x20x20cm sobre 
els quals es recolzaran plaques alveolars de 15+5cm de cantell, que 
faran de coberta. S’hauran d’impermeabilitzar tant la coberta del dipòsit 
com la de la cambra de claus i d’equipaments elèctrics. Després 
col�locarem la caldereria (canonades, vàlvules...) i el drenatge perimetral 
que consta de dos tubs de PVC  ranurats, un superficial per les aigües 
pluvials, i l’altre damunt la sabata dels murs, ambdós tubs aniran 
connectats a la canonada de desguàs (φ 630mm). Connectarem les 
canonades amb les canonades existents. Per acabar reomplirem i farem 
entrega de l’obra.  
 
 

3.2. Topografia 

La topografia de la zona on s’ubica el projecte ha estat facilitada per 
l’ajuntament de Rubí, a l’annex corresponent (annex núm. 1) es detalla 
la informacio proporcionada per l’ajuntament. 
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3.3     Geologia i geotècnia 

 
L’informe geotecnic ha estat proporcionat per l’empresa Eurogeotecnica. 
L’informe es troba en el projecte constructiu del diposit de 1500 m3 a la 
part alta del Poligon Industrial Les Comes.  La zona de la qual és objecte 
l’estudi geotecnic es troba a uns 1200 m de la zona on es situarà el 
present  projecte. Per aixo s’ha adoptat els resultats d’aquest estudi com 
a propis per a la realitzacio del diposit. El  reconeixement del terreny i 
l’estudi geotecnic conseqüent s’inclou a l’annex núm.3 del present 
projecte. Una vegada recopilades les dades geològiques existents de 
treballs anteriors, es reconeix el terreny amb una inspecció geotècnica de 
detall general, deduint dades del subsòl a partir de l’observació directa 
de trinxeres, rases i afloraments, analitzant la inclinació dels talussos 
naturals, graus d’alteració del terreny natural, etc.  
En segon terme es va realitzar una exploració mecànica del subsòl 
mitjançant 6 sondeigs (de rotacio amb testimoni continu) de 
reconeixement a la zona de fonamentació del dipòsit dels quals es van 
extreure mostres representatives de les diferents capes travessades.  
També es van realitzar assaigs S.P.T. en els sondeigs a diferents 
fondàries i s’analitzaren en laboratori les postres obtingudes en els 
sondeigs. 
Amb base a totes les anteriors dades s’ha redactat l'estudi on es 
defineixen la litologia del subsòl, la capacitat portant del terreny i 
l'estabilitat del mateix, i l’existència o no de nivell freàtic a les diferents 
zones. 
 

 

 

3.4      Drenatge perimetral i subdrenatge 
 
El drenatge perimetral i el subdrenatge recullen les possibles fuites 
d’aigua per les juntes del dipòsit i la evacuen. Es disposen canonades de 
PVC ranurades amb els diàmetres i pendents habituals. 

La sortida de les canonades del subdrenatge cap al peu del turó es 
realitza mitjançant perforacions dirigides, que desemboquen en baixants 
situades a mitja vessant. 

El drenatge perimetral connecta amb la canonada de desguàs del 
sobreeixidor del dipòsit.  

3.5      Diferents elements del dipòsit 
 

Murs del dipòsit i la cambra de claus 

El dipòsit està soterrat en tota la seva alçada i presenta una geometria 
rectangular de 50x20m de dimensions interiors, aproximadament. S’ha 
considerat convenient distingir els murs segons les seves característiques 
(situació en planta, alçades de terres i aigua a contenir,...). D’aquesta 
manera es distingeix entre els murs perimetrals, murs cantonera i murs 
en T les característiques dels quals es descriuran convenientment. 

Ambdós murs es calculen com murs mènsula, encastats a la sabata, 
sotmesos a les empentes horitzontals (de l'aigua interior i de les terres 
exteriors) i a les càrregues verticals i horitzontals que li transmet la 
coberta en coronació, realitzant les combinacions corresponents. 

 

Pel cas de l’estat límit últim s’ha verificat que el dipòsit suporta, en 
situació accidental, l’empenta de la làmina d’aigua fins a la coronació del 
mur amb una alçada de 5,80m. 

Les accions horitzontals considerades són el sisme, la retracció i la 
variació de la temperatura. En tots els casos s'ha realitzat un càlcul per a 
cada direcció, longitudinal i transversal, realitzant el repartiment de 
l'acció corresponent en funció de la rigidesa dels elements que suporten 
el forjat (suports de neoprè, pilars i murs). La disposició d’aparells de 
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neoprè evita traccions en el forjat com a conseqüència de l'empenta 
hidrostàtica interior i simplifica el fenomen sísmic en evitar una 
distribució molt irregular de rigideses sota el forjat. 

Es comproven els elements estructurals en servei per a l'obertura de 
fissura w = 0,1 mm, llevat d'aquells casos en els quals no hi hagi 
contacte amb l'aigua interior del dipòsit que es considera suficient 
prendre w = 0,3mm. 

Amb aquestes hipòtesis, la sabata necessària és de 0,80 m de cantell per 
5,50 m d’amplada (b), amb una puntera (p) de 1,40 m i un taló (l) de 
3,30 m. La solera del dipòsit, que té un cantell de 0,30m, permet que no 
sigui necessari dimensionar la sabata considerant el possible lliscament 
cap a l’interior del dipòsit ja que la mateixa solera el restringeix. 

Els murs s’han calculat amb fulls de càlcul propis i es recullen en l’annex 
5. 

Els murs cantonera es calculen com a murs encastats a la fonamentació i 
en una de les parets laterals i lliures a l’altra paret lateral (per la 
presència de la junta de dilatació) i a la part superior dels mateixos. S’ha 
realitzat un model amb el programa de càlcul d’estructures SAP. 

Solera del dipòsit i la cambra de claus 

La solera de la zona del dipòsit, de 30cm de cantell, s’ha calculat 
considerant que les sol�licitacions venen definides principalment pel pes 
de l’aigua de l’interior del dipòsit. Es suposa que el pes de la coberta serà 
suportat per les piles i les sabates d’aquestes i que, per tant, no cal 
considerar-lo a l’hora de dimensionar la solera. Es considera, doncs, que 
no es supera la tensió admissible del terreny, ja que el pes del dipòsit ple 
d’aigua serà sempre inferior al pes del reblert existent en la situació 
prèvia a la construcció. 

La solera de la cambra de claus s’ha dimensionat de 80cm de cantell i 
l’armat inferior d’aquesta vindrà definit pel moment màxim: en 
l’arrencada del mur, que es transmet en idèntic valor a la solera. Per a 
l’armat superior s’ha considerat suficient la consideració de l’armat definit 
per la quantia mínima mecànica. 

Coberta del dipòsit 

La coberta s’ha resolt mitjançant plaques alveolars prefabricades de 1,1 
m d’amplada i 40cm de cantell total (35 + 5cm de la capa de 
compressió), que descansen sobre els murs del dipòsit i sobre jàsseres 
prefabricades d’ amplada de 0,40m i 0,65m de cantell. La llum 
d’aquestes plaques és de 6.8 m i els recolzaments són de tipus simple. 

Les jàsseres s’han dimensionat com bigues birecolzades sobre les piles 
del dipòsit i els murs perimetrals a l’extrem mitjançant elements de 
neoprè, amb una longitud total de 5.30 m. 

En el present projecte la sobrecàrrega a aplicar influeix en gran mesura 
en el cantell de placa necessari, ja que les càrregues mortes (inclosa la 
capa de compressió) són importants. Les comprovacions a realitzar són 
les següents: 

• ELU: sobrecàrrega de 20 KN/m2 i que es cumpleixin les 
prescripcions de la norma EHE, comptant la capa de 
compressió com a no col�laborant. 

• ELS: sobrecàrrega de 4 KN/m2 i que no apareguin traccions, 
comptant la capa de compressió com a no col�laborant. 

 
Els càlculs de plaques i jàsseres s’adjunten en l’annex 5, junt amb la 
comprovació del moment negatiu que resisteix la coberta i el càlcul dels 
neoprens de recolzament. 

Pilars del dipòsit 

Els pilars tenen una secció quadrada de 40x45cm i són els encarregats 
de sostenir les jàsseres sobre les que es recolza la coberta del dipòsit. La 
fonamentació s’ha solucionat mitjançant sabates quadrades de 
205x205cm i 60cm de cantell i unides rígidament a la solera del dipòsit, 
tot i que a l’hora de dimensionar-les i com a mesura de seguretat, s’ha 
menyspreat el lligat de les sabates a la resta de la solera. 

El càlcul estructural dels pilars i de les sabates que constitueixen la seva 
fonamentació s’ha dut a terme amb el programa Cype Ingenieros. 
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Coberta de la cambra de claus 

La coberta s’ha resolt mitjançant plaques alveolars prefabricades de 1,1 
m d’amplada i 40cm de cantell total (35 + 5cm de la capa de 
compressió), que descansen sobre els murs del dipòsit. La llum 
d’aquestes plaques és de 7.50 m i els recolzaments són de tipus simple. 

La façana de la caseta d’equips elèctrics i de cloració descansa sobre una 
jàssera prefabricada d’ amplada de 0,40m i 0,65m de cantell que està 
simplement recolzada sobre els murs (veure plànols). 

Caseta d’equipament elèctric i de cloració 

La caseta està formada per murs de blocs de formigó de 40x20x20 cm 
sobre els que es recolza la coberta de plaques alveolades de cantell 15+5 
de capa de compressió. 

4    Estudi d’alternatives 

S’han considerat dues alternatives al projecte redactat. La primera era la 
construcció d’un dipòsit circular pretensat, però s’ha descartat a causa 
del tamany que hauria d’haver tingut el dipòsit (uns 20m de radi i de 4m 
a 5m d’alçada) i l’impacte visual d’aquest. L’altra alternativa era la de 
disposar el dipòsit soterrat en un altre emplaçament, no obstant el turó 
de les guixeres és el millor emplaçament possible gràcies a que està 
suficientment elevat respecte la ciutat per poder treballar per gravetat, 
té un fàcil accés i a més com el seu nom indica, es tracte d’un turó i per 
tant és una zona més o menys plana que facilita el treball dels operaris i 
que permetrà una millor execució. 

    5    Serveis afectats 

No hi ha serveis afectats a la zona d’execució. Només passa una 
canonada de gas, a unes desenes de metres, que no afecta a construcció 
del dipòsit. 

    6     Estudi de seguretat i salut 

D'acord amb el Reial Decret, 1627/1997, de 24 de octubre i el Pressupost 
de l'obra, s’ha redactat el corresponent Estudi de Seguretat i Salut que 

es presenta a l’annex núm. 9. El pressupost d’aquest (21.021,29 Euros) 
s’ha incorporat com un capítol al pressupost d’Execució per Contracte de 
les obres definides en el projecte. 

    7     Justificació de Preus 

 

El projecte recull en l’annex 6 la justificació de preus extreta del 
programa TCQ. 

8     Termini d’execucio 

S'ha previst un termini per a l'execució de les obres de 13 mesos. En 
l’Annex núm. 7 s'ha inclòs el pla d'obra mitjançant un diagrama de 
barres, en compliment del Reglament General de Contractació de les 
Administracions Públiques. Cal imposar al Contractista l’obligatorietat de 
treballar simultàniament en dos talls, un destinat alipòsit, i un altre a les 
conduccions. 

9   Classificacio del contractista 

En base a l’Ordre Ministerial de 28/3/1968, modificada per O.M. del 
28/6/1991 que dicta normes complementàries per a la classificació de 
contractistes d’obres de l’Estat, es considera necessari exigir al 
contractista adjudicatari de l’obra definida en aquest projecte que disposi 
de la classificació en els grups, subgrups i categories que tot seguit 
s’indiquen:  
 
Grup E      Subgrup 1     Categoria e   Abastaments i sanejaments 

10    Resum del pressupost 

01.01 Moviments de terres         235.232,67 € 

01.02 Dipòsit            618.270,79 € 

01.03 Caseta de cloració i equipaments elèctric       14.631,52 € 
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01.04 Conduccions            217.240,77 € 

01.05 Partides alçades          61.021,29 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL       1.146.397,04 € 

    Benefici industrial  6%               68.783,82 € 

      Despeses generals 13%              149.031,62 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA)   
1.364.212,48 € 

                 IVA 16% 218.274,00 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (amb IVA)   

1.582.486,48 € 

 

11    Documents del projecte 

El Present Projecte, està integrat per quatre documents bàsics: 

DOCUMENT NÚM. 1 – MEMÒRIA I ANNEXES 

 MEMÒRIA 

 ANNEXES A LA MEMÒRIA 

  ANNEX NÚM.1 : TOPOGRAFIA 

  ANNEX NÚM.2 : REPORTATGE FOTOGRAFIC 

  ANNEX NÚM.3 : GEOLOGIA I GEOTÈCNIA  

  ANNEX NÚM 4: CÀLCULS HIDRÀULICS  

  ANNEX NÚM.5 : CÀLCULS  ESTRUCTURALS 

  ANNEX NÚM.6 : JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

  ANNEX NÚM.7 : PLA D’EXECUCIO DE L’OBRA 

  ANNEX NÚM.8 : ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

   

DOCUMENT NÚM. 2 – PLÀNOLS  

DOCUMENT NÚM. 3 – PLEC DE CONDICIONS  

DOCUMENT NÚM. 4 – PRESSUPOST      

              

 

 

 

 

                                           

                                                        Barcelona, Maig de 2010                                                                                                                                   

        L’AUTOR DEL PROJECTE 

 

         Jordi Alerany Canut  

        Enginyer d’Obres Públiques 
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Situació 

 

 

Emplaçament 
Dipòsit 

El dipòsit d’aquest projecte està 
situat a la part alta de la ciutat 
d’Igualada, a les afores del terme 
municipal, més concretament al turó 
de les guixeres.  
La ubicació exacte es mostra en el 
plànol adjunt, a l’esquerra. 
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Vista de la zona d’actuació des d’aquest habitatge 

Vista de la zona d’actuació des de la tanca exterior de la finca. Des 
de l’interior, no hi ha cap tipus de visió. 

Camí privat que porta a la zona del projecte per l’oest, 
des de la BV-1031 

Vista de la zona d’actuació des de la plaça del club Igualada 
d’Hoquei Linia 
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Vista des de la deixalleria d’Igualada   Franja visual des del carrer de les Guixeres 

Primer pla de la zona de projecte 
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Aquest estudi no pertany a la zona on es construirá el dipòsit; es troba a 

uns 1200 m de la zona on s´ubicarà el dipòsit . 

Donada la particularitat d´aquest projecte (projecte final de carrera), i 

vista la impossibilitat de realitzar o trobar un estudi geotècnic de la zona 

on es realitza el projecte, s´adoptan els resultats d´aquest estudi per 

realitzar els càlculs estructurals del dipòsit. El estudi geotècnic el va 

realitzar EUROGEOTECNICA, per petició de ATLL (Aigües Ter Llobregat), 

amb l´objectiu de constituir l´annex de geologia i geotècnia del projecte 

constructiu del dipòsit d’Igualada de 2000 m3 a la zona alta del Polígon   

industrial Les Comes. 
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Les fondàries assolides durant les perforacions han estat les següents:  1. TREBALLS EFECTUATS  

 1.1. TREBALL DE CAMP  

Durant el mes de juliol de 2002 s’ha dut a terme una campanya de camp, amb l’objectiu 

de reconèixer la superfície i el subsòl de l’àmbit d’estudi. Concretament, els treballs de 

camp efectuats han estat els següents:  

 

•  6 sondeigs a rotació amb extracció de testimoni continu.  

•  8 assaigs in situ S.P.T.  

•  Presa de mostres del subsòl.  

•  Investigació geofísica: Realització de 5 perfils de sísmica de refracció i 9 
sondeigs elèctrics verticals.  

S’ha procedit a la realització de reconeixements geotècnics i geofísics i assaigs “in situ” del 

subsòl amb l’objectiu de determinar les unitats geotècniques que el representen. Aquesta 

caracterització ha consistit en la determinació de les propietats geomecàniques i 

geoquímiques dels nivells investigats, que es poden resumir en:  

 

•  Estat, identificació i classificació  

•  Resistència i deformabilitat 

1.1.1. SONDEIGS A ROTACIÓ AMB TESTIMONI CONTINU   

Els dies 10 i 14 de juliol de 2002 es realitzen 6 sondeigs a rotació amb extracció de 

testimoni continu. Els treballs de perforació s’han efectuat mitjançant les sondes Rolatec 

RL-400L muntada sobre un camió i la Fraste MITO-20 muntada sobre erugues.   

A la taula següent s’adjunta un resum dels assaigs SPT realitzats:  

L’assaig s’ha efectuat en 4 trams consecutius de 15 cm cadascun. El resultat s’obté 

contant el nombre de cops necessaris per aprofundir la cullera al sòl cadascun dels trams 

de 15 cm, denominant-se valor N30 a la suma dels valors del segon i tercer valor. El valor 

N30 pot correlacionar-se amb la capacitat portant del nivell travessat.  

Durant l’execució dels sondeigs s’han realitzat 8 assaigs S.P.T. Aquest tipus d’assaig 

consisteix en clavar un aparell normalitzat mitjançant la caiguda  automatitzada d’una 

massa de 63,5 Kg amb una caiguda lliure de 76 cm.  

1.1.1.1. Assaigs de penetració estàndard (S.P.T.)  

•  Fondària del nivell freàtic.  

Per tal d’il·lustrar les observacions de camp realitzades durant la perforació dels sondeigs, 

s’ha procedit a efectuar un registre mitjançant columnes estratigràfiques on es recullen 

diferents aspectes de les perforacions realitzades:  

 •  Descripció litològica dels materials travessats.  

•  Profunditat dels contactes entre materials diferenciats.  

•  Assaigs “in situ” realitzats, fondàries i resultats.  

•  Assaigs de laboratori.  

També s’ha dut a terme un reportatge fotogràfic on es mostra la localització o 

emplaçament dels sondeigs i els testimonis del terreny perforat.  
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S-1  10,00 m  375,36 m  

S-2  12,00 m  374,45 m  

S-3  10,00 m  374,69 m  

S-4  10,00 m  374,69 m  

S-5  10,00 m  374,60 m  

S-6  10,00 m  376,04 m  



 
 

 

 

1.1.1.2. Presa de mostres de terreny  

S’han extret mostres representatives, inalterades i testimonis parafinats del terreny, per tal 

de realitzar assaigs de laboratori.  
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SPT-1  3,00-3,60 m  2-2-3-3  5  

S-1  
SPT-2  6,00-6,60 m  4-4-5-4  9  

 SPT-3  9,00-9,20 m  34-50R  R  

S-2  SPT-1  6,00-6,26 m  50R  R  

S-3  SPT-1  3,00 a 3,11 m  50R  R  

S-4  
SPT-1  3,00 a 3,60 m  4-2-3-2  5  

 SPT-2  6,00 a 6,40 m  17-33-50R  R  

S-5  SPT-1  3,00 a 3,10 m  50R  R  

S-6  SPT-1  3,00 a 3,07 m  50R  R  

 

S-1  MI-1  4,00-4,60 m  

 TP-1  9,50-9,75 m  

 MI-1  3,00–3,29 m  

S-2  
TP-1  5,50-6,00 m  

 TP-2  7,20-7,50 m  

S-3  TP-1  5,00-5,20 m  

S-4  
MI-1  4,20-4,64 m  

 TP-1  9,60-10,00 m  

S-5  TP-1  8,60-8,85 m  

S-6  TP-1  7,50-7,80 m  



 
 

 

2. SÈRIE GEOLÒGICA  

La sèrie geològica abasta tres formacions priabonianes: 

• Margues blaves (PEm)  
• Transició de guixos (PEx)  
• Margues i gresos vermells i grisos (PEmg)  

2.2. PRIABONIÀ INFERIOR (PEx)  

Per sobre d’aquesta unitat s’intercala un paquet de guixos molt alterats i fracturats, la 

fracturació dels quals augmenta progressivament cap a l’oest. En alguns trams és 

discontinu degut a la presència de margues vermelloses provinents de les parts superiors 

que el cobreixen; és material de derrubi degut al fort pendent present.   

S’observen a la part baixa del talús superior; la potència d’aquests guixos és irregular, 

donant un gruix que varia dels 2 als 10 metres de potència aflorada. Immediatament per 

sota, s’observa una gran zona plana on es té previst ubicar el dipòsit, la construcció del 

qual és l’objectiu d’aquesta campanya; cal destacar que el terreny presenta una certa 

uniformitat degut a tractar-se del nivell de base d’aplanament de la pedrera.  

Aquesta formació es i ha estat objecte d’explotació a la zona d’Odena-Igualada-Sant Martí 

de Tous i es correspon al equivalent de marge de la Formació Salina de Cardona.  

La documentació consultada sempre parla de superposició als dipòsits de les margues 

blaves d’Igualada descrites en l’apartat anterior.  

Els materials més antics de la zona que conformen la Formació de Santa Maria 

corresponen a les margues blavoses fossilíferes que reomplen la plana d’Igualada, quals 

no presenten intercalacions de guix, Afloren a la part baixa del talús d’escombrera amb un 

recobriment irregular de dipòsits quaternaris i rebliments molt remoguts per l’explotació. 

Regionalment parlant, els dipòsits quaternaris que s’observen són peus de mont, travertins, 

així com al·luvial indiferenciat i peu de mont del quaternari antic. En la zona d’estudi, els 

quaternari que aflora correspon a terrasses de camps i a un quaternari “flotant” per damunt 

de les margues blavoses fossilíferes. El final de la sèrie margosa pot presentar algunes 

intercalacions de caràcter calcari.  

2.1. BERRIASSIA – PRIABONIA INFERIOR (PEm)  

Aquest ambient de transició donarà pas posteriorment als dipòsits regressius que 

representen les margues vermelloses-grisenques d’edat Priabonià mig-superior.  

2.3. PRIABONIÀ MIG-SUPERIOR (PEmg)  

A la part superior del talús tanquem la sèrie amb un gran aflorament d’uns vint-i-cinc 

metres d’altura aproximadament on s’observen margues d’aspecte grisenc-vermellós i 

gresos.  

En la part superior afloren de forma bastant contínua els gresos amb un gruix també força 

constant d’uns dos metres aproximadament. Els gresos són limolítics, amb abundants 

fragments de roca així com ciment calcari. Pel què fa a les margues el to vermellós és 

predominant en la part superior de l’aflorament, poden presentar gasteròpodes lacustres 

tot i que no s’ha observat.  

Aquests sediments es mouen entre ambients salobrosos-lacustres donant una acumulació 

de materials al llarg d’una línia SO-NE. Tal com s’ha dit anteriorment, s’observen dues 

tonalitats en la mateixa unitat de gresos i margues; una tonalitat vermellosa, corresponents 

a unitats més salobres-lacustres i una tonalitat grisenca corresponent a un ambient més 

marí.  
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3. CARACTERITZACIÓ GEOLÒGICO-GEOTÈCNICA  

En el present capítol s’exposen els resultats obtinguts a partir de l’adquisició de 

dades referents a la campanya geotècnica de camp, als assaigs de laboratori, així 

com a les interpretacions geològico-geotècniques efectuades.  

La caracterització geològico-geotècnica s’ha desenvolupat a partir de la definició de 

diferents unitats geotècniques. La valoració de cadascuna de les unitats geotècniques 

s’ha efectuat en base als paràmetres geomecànics més destacables:  

 • Naturalesa i tipus de terreny (estat, identificació i classificació)  

• Resistència i deformabilitat.  

• Excavabilitat i estabilitat.  

• Geoquímica.  

3.1. Unitats geotècniques. Característiques geomecà niques  

3.1.1. Unitat R: Rebliment antròpic  

Unitat heterogènia formada per dipòsits de rebliment procedents de restes d’explotació 

d’una antiga pedrera, representats per llims argilosos sorrencs amb presència puntual de 

graves i bolos. Puntualment es detecten restes antròpiques en forma de vidres, plàstics i 

altres materials inerts (S-6). Aquesta unitat es detecta en tots els sondeigs realitzats i 

presenta una potència mínima observada d’1,50 m en el sondeig S-3. En general, 

presenta gruixos de 7, 20 m (S-1), 2,40 m (S-2), 1,50 m (S-3), 4,00m (S-4), 2,50 m (S-5), 

1,60 m (S-6).   

Es tracta de materials heterogenis, de compacitat solta i consistència tova. No s’han 

realitzat assaigs de laboratori pel nivell de rebliment antròpic. Únicament s’ha caracteritzat 

la present unitat a partir de la testificació dels sondeigs i assaigs in situ realitzats.  

Resistència i deformabilitat  

Segons els resultats obtinguts en els assaigs de Penetració Estàndard (SPT), s’ha 

classificat la unitat R , a partir de la seva compacitat:  

 

A partir dels assaigs de penetració estàndard realitzats a la unitat R  de rebliment 

s’obtenen valors de compacitat Fluixa .  

3.1.2. Unitat A: Margues  

La present unitat se situa per sota la unitat R de rebliment, amb una potència màxima 

observada de 9,60 m. Els gruixos mínims constatats són de 2,80 m (S-1), 9,60 m (S-2), 

8,50 m (S-3), 6,00 m (S-4), 7,50 m (S-5), 8,40 m (S-6).  

Es tracta d’un dipòsit d’edat Priaboniana (Eocè Superior), representat per margues de 

color grisós, amb intercalacions puntuals de guix a sostre de la unitat. En l’àmbit d’estudi 

es constata que les margues poden presentar diferents graus de consolidació: Mentre que 

en el S-1 les margues presenten un aspecte litificat, a la resta de sondeigs es detecta una 

alternança de nivells més consolidats i nivells amb un grau de consolidació més baix.   

A partir de la realització dels assaigs de camp i de laboratori pertinents, s’ha efectuat la 

següent caracterització geotècnica del nivell A:  

Estat, identificació i classificació  

A l’assaig granulomètric s’ha obtingut un contingut en sorres d’entre 0,1% i 1,3 %. L’assaig 

de plasticitat de Límits d’Atterberg presenta resultats de Baixa a Mitja Plasticitat. Segons 

el sistema de classificació de Sòls Unificat U.S.C.S., aquests materials es classifiquen 

com CL “Argiles, argiles sorrenques, llimoses”.  
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Resistència i deformabilitat  

A les taules següents s’observa, d’una banda, la classificació de la unitat A a partir de la 

seva consistència i tenint en compte els assaigs de Penetració Estàndard realitzats i 

d’altra banda, els resultats dels assaigs de laboratori de resistència i deformabilitat 

efectuats en la present unitat.  

 

A partir dels assaigs de penetració estàndard realitzats a la unitat A  de margues s’obtenen 

valors de consistència Dura. No obstant, atenent els resultats de resistència a la 

compressió simple , es constata que la classificació de les margues de la unitat A en 

funció de la seva resistència és molt variable , obtenint valors de Consistència Dura a les 

mostres dels sondeigs S-1 i S-2, Mitjanament Ferma i Ferma per les mostres dels sondeigs 

S-4, Ferma per la mostra del S-5 i Molt Ferma per la mostra del S-6. Pel que fa a criteris de 

col·lapsabilitat, s’obté, en tots els casos, un potencial de col·lapse <0,25, pel que es 

considera un Grau de col·lapse Baix . En quant al grau d’expansivitat de la unitat A de 

margues, s’obtenen valors d’inflament lliure de 0,00% i 0,05%, corresponents a un Grau I 

(Baixa Expansivitat)  i de 1,92%, que es correspon a un Grau II (Expansivitat Ba ixa a 

Mitja) .  

Geoquímica. Agressivitat al formigó  

Tenint en compte els resultats obtinguts, es constata a la unitat A  de margues un Grau 

Mitjà d’Agressivitat  enfront el formigó.  
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S-1  SPT-3  9,00-9,20 m  34-50R  R  Dura  

S-2  SPT-1  6,00-6,26 m  50R  R  Dura  

S-3  SPT-1  3,00-3,11 m  50R  R  Dura  

S-4  SPT-2  6,00- 6,40 m  17-33-50R  R  Dura  

S-5  SPT-1  3,00-3,10 m  50R  R  Dura  

S-6  SPT-1  3,00-3,07 m  50R  R  Dura  

3.2. Resum dels paràmetres geotècnics resistents  



 

4. FONAMENTACIÓ  

4.1. Càrrega admissible i assentaments  

Atenent a les característiques geomecàniques dels materials de la unitat A, es considera 

viable una fonamentació mitjançant un mur perimetral, amb la seva base recolzada sobre 

els materials de la unitat A, a una fondària de l’ordre de 7,8 m. Es considera necessari 

assolir aquesta fondària mínima, atès que s’ha detectat, en un dels sondeigs (S-1), una 

potència de rebliment de 7,2 m. Per a la fonamentació de la coberta del dipòsit,  es 

recomana l’execució de sabates aïllades, la base de les quals estarà recolzada sobre els 

materials de la unitat A, a la mateixa fondària que el mur perimetral.  

Cal destacar que, en els càlculs de la càrrega admissible de la sabata correguda i de la 

sabata aïllada, s’han realitzat una sèrie de consideracions :  

 •  S’han considerat les condicions més desfavorables del terreny constatades a la 
zona:  

1) La cohesió de la Unitat R  s’ha considerat nul·la.  

2) La màxima potència constatada al camp de la unitat R són 7, 2 m 

(sondeig S-1).  

•  Als valors de cohesió i angle de fregament intern de la unitat A utilitzats pel 
càlcul, se’ls ha aplicat un factor de seguretat.  
•  Els mòduls d’elasticitat de la unitat A s’han obtingut a partir dels assaigs de 
compressió simple.  

•  Els mòduls d’elasticitat i els angles de fregament de la unitat R s’han obtingut a 
partir de correlacions amb el valor de colpeig N30.  

•  L’anàlisi de la càrrega admissible s’ha realitzat en condicions 
drenades.  

Els següents càlculs i gràfics s’han efectuat amb el software per a 

fonamentacions superficials Loadcap 2006.  

4.1.1. Càlculs  

Per a realitzar el càlcul de la càrrega admissible del mur perimetral s’ha considerat una 

sabata correguda de dimensions B= 1 m i L= 50 m. D’altra banda, les dimensions 

considerades pel càlcul de la sabata aïllada  han estat de B= 1,5 m i L= 1,5 m.  

La càrrega admissible de fonamentacions superficials en sòls es pot calcular pel mètode 

desenvolupat per Terzaghi (1955) i posteriorment ampliat:  

on:  

Nc, Nq y Nγ = Factors de capacitat de càrrega.  sc, sq y sγ = 

Factors de correcció per la forma de la fonamentació. dc, dq y dγ = 

Factors de correcció per profunditat de la fonamentació. γ = Pes 

específic del terreny (kN/m
3
). h = Fondària base sabata (m). c = 

Cohesió del terreny (kN/m
2
). B = Ample sabata (m).  

A aquesta càrrega d’enfonsament s’ha d’aplicar un factor de seguretat F, que normalment 

te valor igual a 3. El quocient de la càrrega d’enfonsament entre el factor de seguretat, 

defineix la càrrega admissible.  

De forma paral·lela ha de comprovar-se que aquesta càrrega admissible generi uns 

assentaments admissible de la fonamentació.  

El càlcul del assentament que suposa una càrrega qualsevol es pot obtenir mitjançant la 

teoria de l’elasticitat amb la fórmula de Schleicher (1926):  

on:  

q = càrrega considerada (kN/m
2
). B = Ample sabata (m). ν= 

coeficient de Poisson, usualment 0.3. E = Mòdul elàstic 

(kN/m
2
). K = Factor que depèn de les dimensions de la 

fonamentació.  

Es consideren com assentaments admissibles aquells no superiors a 5.08 cm per a 

sabates corregudes, i aquells no superiors a 2.54 cm per a sabates aïllades.  

Si en aplicar la fórmula anterior resultessin, assentaments superiors als admissibles, es 

fixaria l’assentament i s’obtindria el valor de la càrrega.  
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4.1.2. Resultats  

Aplicant les formulacions anteriors, amb els paràmetres geotècnics determinats amb 

anterioritat, s’obtenen les següents càrregues admissibles per les margues:  

Aquestes càrregues i assentaments admissible es consideren suficients per la 

fonamentació del nou dipòsit d’abastament d’aigua d’Igualada.  

El càlcul de la càrrega admissible s’ha realitzat considerant els paràmetres geotècnics 

resistents no drenats per a les margues, situació més desfavorable. Mentre que els 

assentaments han estat calculats per la situació drenada o a llarg termini.  

4.2. Consideracions relatives a l’expansivitat o col ·lapse del terreny de 

fonamentació  

El terreny de fonamentació ha estat assajat al laboratori per tal de determinar la seva 

potencialitat a l’expansivitat, en concret s’han realitzat 3 assaigs d’inflament lliure amb els 

següents resultats.  

Per altre banda, el límit líquid d’aquest material es situa entorn a wL = 37.2. Aquests 

resultats evidencien una tendència a l’expansivitat baixa a moderada, estimant-se una 

pressió d’inflament de l’ordre de 0.25 kg/cm
2
.  

Pel que fa a la col·lapsabilitat de les margues, aquestes si és cert que presenten un valor 

màxim de l’index de col·lapse de 0.20%, però aquest valor no es significatiu enfront a la 

consolidació prèvia que pateix el material, al voltant del 1.90%, per a pressions aplicades 

de 2 kg/cm
2
, i a més esta lluny del límit del 1% considerat al PG-3 per al sòls 

col·lapsables.  

5. ESTABILITAT DE L’EXCAVACIÓ  

L’anàlisi d’estabilitat de l’excavació que serà de l’ordre de 7.8 m de profunditat s’ha 

efectuat plantejant 2 possibles escenaris.  

El primer escenari correspon a un desmunt de 7.0 m de reblert sobre el substrat de 

margues, situació que es donaria a la cantonada sud-est del dipòsit, i que suposaria el 

major gruix de reblert existent a la zona d’ubicació del dipòsit.  

El segon escenari correspon a un desmunt de 2.0 m de reblert sobre el substrat de 

margues, situació que es donaria al lateral nord del dipòsit, i que suposaria el menor gruix 

de reblert existent a la zona d’ubicació del dipòsit.  

Per a l’estabilitat de l’excavació es considera suficient un factor de seguretat de 1.3, doncs 

es tracta de excavacions temporals. No obstant, s’ha portat a terme el càlcul d’ambdós 

escenaris tant en situació no drenada, o a curt termini, com en situació drenada, o a llarg 

termini, pel que fa als paràmetres resistents de la unitat de margues.  

Aplicant els paràmetres geotècnics determinats amb anterioritat, s’obtenen els factors de 

seguretat següents:  

Aquest factors de seguretat són el resultat d’excavar la unitat de reblerts amb una 

geometria 1H:1V, mentre que la unitat de margues s’excava amb una geometria de 

1H:3V.  

Com es pot comprovar totes les situacions resulten estables a curt termini, sent el factor 

de seguretat superior en tots el casos al límit establert en 1.3.  

A més, com es pot comprovar, quan el cercle de trencament intersecta a les margues, el 

factor de seguretat es superior en la situació no drenada que en la situació drenada, pel 

que es recomana mantenir el mínim de temps possible l’excavació oberta.  
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Escenari 1. Reblert de 7.0 m. Situació no drenada. FS = 1.42.  Escenari 2. Reblert de 2.0 m. Situació no drenada. FS = 2.77.  

 
Escenari 1. Reblert de 7.0 m. Situació drenada. FS = 1.42.  Escenari 2. Reblert de 2.0 m. Situació drenada. FS = 1.66.  

Raúl Sánchez Jordi Amigó Enginyer Geòleg  Dr. Geòleg Cap de Projecte Dpt. Geotècnia i Riscos 
NaturalsDirector Tècnic Dpt. Geotècnia i Riscos Naturals EUROGEOTÈCNICA, S.A. EUROGEOTÈCNICA, 
S.A.  

Han col·laborat en l’elaboració d’aquest informe els geòlegs Francesc Gavilan, i Santiago i Sandra de Beuter-Blasco.i  
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APÈNDIX 1. REGISTRE DELS RECONEIXEMENTS DE CAMP I A SSAIGS DE LABORATORI  



 

 

2.Treballs realitzats  

2.1. Observacions de camp  

El sector on es realitza el present estudi geotècnic es troba situada a les afores 
de la ciutat d’Igualada just damunt del poligon industrial Les Comes.  

La parcel·la està situada al est del Turó de les Guixeres, per damunt del poligon 
industrial. Presenta una forma poligonal amb una superfície aproximada de 2000 

m
2
, amb poc desnivell però presenta una zona lleugerament elevada on s’ha 

realitzat el sondeig S06, que es troba aproximadament un metre per sobre 
respecte de la resta de sondeigs. La parcel·la és una antiga esplanada fruit de 
l’explotació de guix que s’havia realitzat a la zona.  

La parcel·la està limitada per la seva base i pel sostre per argiles vermelles, i a la 
part superior de la sèrie hi ha capes de gresos de 1-2 m de gruix.  

A la zona interior, en el talús excavat es pot observar i seguir una capa continua i 
d’ordre mètric de guixos.  

Les cotes utilitzades han estat facilitades per Idom.  

 

2.2. Reconeixement mitjançant assaig mecànics  

La campanya de camp es va realitzar entre els dies 10 i 14 de juliol de 2002 i va 
consistir en la realització de sis sondeigs a rotació amb les sondes Rolatec RL-
400L muntada sobre camió i la Fraste MITO-20 muntada sobre erugues.  

2.2.1. Sondeigs mecànics a rotació amb testimoni continu
1 
 

Applus disposa de l’Acreditació GTC de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de 
sondeigs, presa de mostres i assaigs “insitu” per a reconeixements geotècnics.  
 

El sondeig amb testimoni continu consisteix en la perforació mitjançant un 
mecanisme de rotació equipat d’una bateria. Un cop plena es treu i es recupera 
la mostra durant l’avanç del sondeig.  
Les cotes d’inici i les profunditats màximes assolides en els sondeigs a rotació 
queden reflectides en el quadre que es presenta a continuació:  
 

 
 S-01  S-02  S-03  S-04  S-05  S-06  

Cota d’inici*  375.36m  374.45 m  374.69 m  374.69 m  374.60 m  376.04 m  

Prof. assolida  10.00m  12.00 m  10.00 m  10.00 m  10.00 m  10.00 m  

SPT/MI/MR  3/1/1  1/1/2  1/0/1  2/1/1  1/0/1  0/1/1  

Nivell freàtic  No detectat  No detectat  No detectat  No detectat  No detectat  No detectat  

La descripció dels materials observats en els sondeigs realitzats es mostres en 
les columnes que es presenten als annexes.  
 

2.2.2.Assaigs S.P.T.
2
, Mostres inalterades i Mostres Representatives  

 
Durant el transcurs dels sondeigs s’han realitzat vuit (8) assaigs S.P.T, s’han 
extret quatre (4) mostres inalterades i s’han seleccionat set (7) mostres 
representatives. Amb posterioritat, algunes d’aquestes mostres recuperades 
han estat assajades al laboratori.  
 
L’extracció de mostres inalterades es realitza amb un pren–mostres seccionat 
normalitzat, de 78 mm; l’assaig SPT, es realitza amb un pren-mostres bipartit 
de tipus “americà” normalitzat amb recuperació de mostra. Aquests pren-
mostres es claven mitjançant la caiguda lliure d’una massa de 63.5 kg de pes 
des d’una alçada de 76cm.  
 
La clava s’efectua en quatre trams de 15 cm cadascun. Els valors de resistència 
de la mostra inalterada s’expressen amb el paràmetre N15 que representa la 
mitja del colpeig obtingut per clavar els tres últims trams de 15 centímetres, 
mentre que els valors de resistència de l’assaig SPT s’expressen amb el 
paràmetre N30 o Nspt, que representa la suma del colpeig obtingut per clavar 
els dos trams centrals de 15 centímetres.  
 

1 



 
 
 
 
 
 

 

Quan la naturalesa del subsòl no ha permès emprar aquest sistema, s’ha optat 
per plastificar testimonis de sondeig si s’ha advertit que la seva qualitat era 
apropiada. L’obtenció de mostres representatives es fa seleccionant aquells 
testimonis de roca d’uns 20 cm o més, sense fractures ni discontinuïtats i es 
plastifiquen per preservar les condicions d’humitat.  

1

 Els procediments per l’execució dels sondeigs i els materials utilitzats, s’han realitzat segons les 
normes ASTM D 2113 

2
 Els procediments per l’execució dels assaigs, la presa de mostres i els materials utilitzats, s’han 

realitzat segons les normes ASTM D 2113-99,XP P94-202i UNE103800:1992.  

2 



 

 

2.3. Assaigs de laboratori  

Al seu pas per Igualada, el riu Anoia excava i deixa al descobert un paisatge típic 
de la zona, que són els badlands: perfils d’erosió en argiles i/o margues.  

Els materials presents en aquesta zona de la Depressió de l’Ebre són roques 
sedimentàries d’edat terciària, concretament del Priabonià (Eocè superior), del 
tipus: margues i gresos vermells, guixos i margues gris-blavoses.  

3. Descripció geològica i geotècnica del materials  

3.1. Situació geogràfica i geològica  

En primer lloc s’ha procedit a la consulta de la bibliografia geològica-geotècnica 
de les diferents cartografies existents sobre la zona.  

La cartografia geològica utilitzada és el plànol geològic 1:50.000 d’Igualada, 
nº391, 35-15 publicat per l’“Instituto Geológico y Minero de España”.  

Geològicament, la zona d’estudi es troba situada en materials Terciaris de la 
Depressió de l’Ebre, al Nord de la Serralada Prelitoral, a l’alçada de la Depressió 
del Penedès.  

Exp: 221746 � Pàgina 8 de 13 Exp: 221746 � Pàgina 9 de 13  
3 



 

 
 

 

3.2. Caracterització dels materials  

A partir de les observacions de camp fetes pel geòleg desplaçat a l’obra, de 
l’observació dels materials extrets durant la realització dels sondeigs, del 
coneixement de la geologia de la zona i de les consultes bibliogràfiques, s’han 
pogut distingir les següents unitats de materials:  

Aquesta unitat s’ha detectat superficialment a tots els punts assajats, presentant 
el següent desenvolupament:  

* Perlaprofunditat d’aparicióifinalitzaciódelnivelles 
prencomapuntdereferèncial’inicidel’assaig.  

Litològicament, aquesta unitat està formada per uns llims argilosos sorrencs amb 
graves i bolos en algunes ocasions (restes de l’explotació) i en el cas del sondeig 
S-06 puntualment surten fragments de restes de materials de construcció: vidres, 
plàstics, fragments ceràmics.  

Des del punt de vista geotècnic es tracta de materials heterogènies de 
compacitat solta i consistència blanda.  

 

Aquesta unitat, s’ha detectat en els sis punts de sondeig estudiats, per sota de la 
unitat R i s’estén com a mínim fins a la finalització dels mateixos.  

Litològicament, aquesta unitat està formada per marga de color gris clar-groc en 
la primera part de la unitat, presentant algun nivell molt prim de guix en els 
primers centímetres, seguida de marga de color gris. Aquesta marga presenta 
diferents graus de consolidació, en el S-01 es pot considerar com a roca, en canvi 
als altres punts el que trobem és una alternança de capes més consolidades amb 
capes que no ho són tant.  

Les característiques geotècniques obtingudes d’aquesta unitat a partir dels 
assaigs de laboratori, queden representades en la taula que es presenta a 
continuació:  

 

• Unitat R: Rebliment  
• Unitat A: Marga  

 
 S 01  S-02  S 03  S 04  S-05  S 06  

Profunditat d’aparició* 
 

375.36m 
 374.45 

m  
374.69 

m  
374.69 

m  
374.60 

m  
376.04 

m  

Finalització unitat 
 368.16 

m  
372.05 

m  
373.19 

m  
370.69 

m  
372.10 

m  
374.44 

m  

Potencia de la unitat  7.20 m  2.40 m  1.50 m  4.00 m  2.50 m  1.60 m  
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1. Introducció 

El present annex descriu els càlculs realitzats per al disseny del drenatge 
d’aigües pluvials, el drenatge perimetral, el subdrenatge i el sobreeixidor 
del dipòsit, així com l’equipament hidràulic de la cambra de claus i les 
arquetes. 

2. Drenatge d’aigües pluvials 

2.1. Introducció 

El drenatge d’aigües pluvials està format per el conjunt de cunetes i tubs 
dren que recullen l’aigua que circula per les distintes conques i l’evacuen 
amb la major celeritat possible als cursos naturals i als col�lectors de 
sortida. Es realitza per gravetat, originat per la pendent longitudinal dels 
diferents tubs que envolten el dipòsit i per la cuneta. 

El drenatge de pluvials consta d’una cuneta a peu del vessant sobre el 
dipòsit i una xarxa de tubs dren en tot el perímetre del mateix, que 
conduirà l’aigua cap a la canonada de desguàs del dipòsit. 

La cuneta donarà sortida a tota l’aigua provinent del vessant, mentre que 
els drens perimetrals, situats a una fondària no superior a 1.00 m, 
recolliran l’aigua del terreny més pròxim al dipòsit, així com de la caiguda 
sobre la coberta. 

En primer lloc es calculen els cabals de disseny d’aquests elements i, 
posteriorment es realitza el seu dimensionament. 

2.2. Hidrologia superficial 

2.2.1. Característiques de les conques 

 

- S (Km2):     superfície de la conca 

- L (Km):       longitud de la llera principal 

- J (m/m):     pendent mitja de la llera principal 

- Tc (h):        temps de concentració 

El temps de concentració Tc, en hores, s’ha calculat segons la fórmula de 
Témez, definida a la Instrucción 5.2 IC. 

76,0

25,0
3,0 







⋅=
J

L
Tc  

L’àrea de cada una de les 4 conques ve especificada a la taula de 
l’apèndix I, així com la longitud de la llera principal i la pendent mitja de 
la llera principal. 

2.2.2. Intensitat de pluja 

La intensitat mitja de pluja es determina per l’expressió: 

( )
( )128

28

1

1.0

1.01.0

−
−









=

D

dd

t

I

I

I

I
 

on: 

 It:   intensitat mitja horària per Tr (mm/h) 

 I1/Id:  valor determinat segons el mapa d'isolínies de la figura 
2.2 de la Instrucció 

    5.2-IC. Per a la zona del projecte prenem I1/Id = 11 

 D:    duració de la pluja, igual al temps de concentració (h) 

 Id:   intensitat mitja diària (mm/h), igual a Pd/24. 

 Pd:   precipitació màxima en 24 hores (mm) 

 Tr:   període de retorn (anys) 
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El valor de Pd, precipitacions màximes diàries de la zona per a diferents 
períodes de retorn, es determina seguint els criteris de l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA). 

Dels plànols d’isolínies dels valors mitjans (M) i dels coeficients de 
variació (Cv) de les pluges diàries màximes a Catalunya recollits a 
l’esmentada publicació, s’obtenen els valors “M” i “Cv” per a la zona 
d’estudi. Conegut el coeficient de variació Cv i en base a la distribució 
SQR-ET màx., es pot obtenir el cabal corresponent a cada període de 
retorn mitjançant el factor f. A la taula següent es troba el valor de la Pd 
en mm per al període de retorn de 25 anys, escollit per a la realització de 
l’estudi. 

Període de 
retorn 

M Pd 

(anys) 
Cv 

(mm) 
f 

(mm) 
25 0,42 65 1,884 122,5 

 

A la Pd obtinguda se li aplica el coeficient reductor de pluja Ka: 

add KPP ⋅=′  

Com que al cas d’estudi Ka és 1, llavors: 5.122==′
dd PP  

Un cop obtinguda la Pd, obtenim la Id, mitjançant la fórmula següent, 

com ja s’ha comentat abans: 

24

d
d

P
I =  

Per tant obtenim el valor de It per a cada una de les 4 conques per al 

període de retorn de 25 anys, tal i com es reflexa a la taula de l’apèndix 

I. 

2.2.3. Coeficient d’escorrentiu i cabal 

Per a l’estimació dels cabals d’avinguda s’aplica el mètode de la instrucció 

5.2-IC, que resulta vàlid per a conques amb temps de concentració 

inferior a les 6 hores. El mètode proposat per a la Instrucció és el mètode 

racional, amb la següent expressió: 

SICQ tP ⋅⋅=  

on: 

QP = Cabal màxim previsible a la secció d’estudi, corresponent a un 

període de retorn considerat (m3/s). 

 C = Coeficient d’escorrentia de la conca. 

It = Intensitat de la pluja màxima previsible per al període de retorn 

considerat i corresponent a una precipitació de durada igual al temps 

de concentració de la conca (mm/h). 

 S = Superfície de la conca (Km2). 

Però com que la hipòtesi d’intensitat de pluja neta constant no és real i a 

la pràctica existeixen variacions en la seva distribució temporal que 

augmenten els cabals punta, és necessari aplicar a la fórmula un 

coeficient de majoració K, anomenat coeficient d’uniformitat. 

Llavors la fórmula s’expressa com: 

6.3

SIC
KQ t

P

⋅⋅⋅=  
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El coeficient d’escorrentia s’estima mitjançant la fórmula:  

( ) ( )
( )2

0

00

11/

23/1/

+
+⋅−=

PP

PPPP
C

d

dd  

Essent: 

 Pd = Precipitació màxima diària (mm) corresponent al període de 

retorn considerat. 

Po = Llindar d’escorrentia corregit segons el factor regional (fig. 2.5 

norma 5.2-IC). El llindar de escorrentia s’estima d’acord amb la 

taula 2-1 de la norma 5.2-IC i depèn de la pendent del terreny, les 

característiques hidrològiques i el grup del sòl. 

A la present obra podem diferenciar dos tipus de conca en funció de les 

característiques del  sòl en cadascuna d’elles: conques naturals i conques 

edificades. 

A les conques pavimentades, el coeficient d’escorrentia és major que a 

les conques naturals, ja qu 

e són pràcticament impermeables. 

En la següent taula veiem els valors del coeficient d’escorrentia en funció 

del tipus de conca. 

Tipus de conca Coeficient 
d’escorrentia 

Conca amb terreny 
natural 

0.80 

Conca amb ferm 0.95 
 

Els coeficients d’escorrentiu resultants, així com la seva variació en 
funció del període de retorn, es presenta en la següent taula. A partir 
dels valors de C, I i S obtinguts es calcula el cabal (Q), que s’utilitzarà 
per a dimensionar i/o comprovar les obres de drenatge. 

Els resultats del càlcul dels cabals els observem a la taula de l’apèndix I. 

2.3. Dimensionament del drenatge de pluvials 

El dimensionament dels tubs es realitza amb el programa informàtic 
“FlowMaster” de Haestad Methods, Inc., i els càlculs i les seccions tipus del 
mateixos estan adjuntats a l’apèndix II. Amb aquest programa també s’ha 
dimensionat la cuneta longitudinal triangular, els paràmetres de la qual 
venen expressats a l’apèndix II, incloent una secció tipus. 

3. Drenatge perimetral i subdrenatge 

El drenatge perimetral i el subdrenatge recullen les possibles fuites 
d’aigua per les juntes del dipòsit i la evacuen. Es disposen canonades de 
PVC ranurades amb els diàmetres i pendents habituals. 

La sortida de les canonades del subdrenatge cap al peu del turó es 
realitza mitjançant perforacions dirigides, que desemboquen en baixants 
situades a mitja vessant. 

El drenatge perimetral connecta amb la canonada de desguàs del 
sobreeixidor del dipòsit. Per tant, cal comprovar que el retorn produït per 
aigua del sobreeixidor no provoquin el negament d’aquests. En el cas del 
drenatge de pluvials, aquesta comprovació no és necessària, ja que es 
troben molt més somers, a 1 m de profunditat. 

Es suposa la situació més desfavorable que és quan el sobreeixidor 
desguassa tot el cabal entrant (200 l/s) i hi ha filtracions al dipòsit. La 
possibilitat de què es donin aquestes dues situacions simultàniament és 
baixa, així que es disposarà d’un marge de seguretat. 

Es suposa la canonada aigües avall prou llarga com per a què la condició 
de contorn no interfereixi. Donat que el règim és ràpid, hi haurà control a 
l’entrada. Per un cabal de 470 l/s l’alçada de la línia d’energia serà de 
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0.78 m, segons la figura 5.9 de la Instrucció de Carreteres 5.2- IC, pel 
que es pot assegurar que no hi haurà retorn pels tubs dren. 

4. Càlcul del sobreeixidor 

El sobreeixidor del depòsit es dimensiona per a poder evacuar el cabal 
màxim que ascendeix a 0,200 m3/s. 

Per al càlcul del nou sobreeixidor circular de paret prima s’utilitza la 
fórmula de Gourley per a sobreeixidors:  

42.1hlCQ ⋅⋅=  

On, Q és el cabal de descàrrega en m3/s. 

L és el desenvolupament de la cresta, DL ⋅= π , essent D el diàmetre del 
sobreeixidor. 

H és la càrrega sobre la cresta en m. 

C és un coeficient que depèn del diàmetre del sobreeixidor, ( )DfC =   

Aquest coeficient C es troba tabulat al llibre Hidràulica general de Sotelo 
Ávila, podent-se ampliar el seu rang de valors mitjançant una regressió 
lineal, obtenint així un expressió aproximada de C en funció del diàmetre 
D. 

Llavors, a l’expressió de Gourley hem imposat 1.0≤h m, per que la 
distància entre la part superior del sobreeixidor i la llosa superior del 
dipòsit és de 0,1 m per qüestions de disseny. Així doncs obtindrem el 
paràmetre D, que arrodonint als decímetres és 1,1m. 

Per a assolir aquest canvi de diàmetre, hem considerat oportú una alçada 
del sobreeixidor de 800 mm, per a dotar al sobreeixidor d’una pendent 
que ens permeti estar al costat de la seguretat. 

Per últim, hem considerat necessari fer la comprovació de desguàs per a 
la secció inferior de 500mm de diàmetre, ja que segons el mètode 
emprat és el punt més desfavorable per la possible acumulació d’aigua. 

Utilitzarem la següent fórmula: 

hgACQ d ⋅⋅⋅= 2  

On, Q és el cabal de descàrrega en m3/s. 

Cd és un coeficient de descàrrega 

A és l’àrea de la secció. 

H és l’alçada de l’aigua a evacuar per sobre de la secció. 

Considerant el diàmetre de 500 mm, obtenim l’àrea, i imposant el cabal 
de 0,200 m3/s i el coeficient de descàrrega Cd = 0,6, obtenim una alçada 
de l’aigua de 0,15 m per sobre de la secció, molt inferior a l’alçada 
màxima que seria l’alçada del sobreeixidor de 800 mm. 

5. Equips electromecànics 

Els equips hidràulics a definir són: 

• Vàlvules de seccionament 
• Vàlvula reguladora de cabal 
• Vàlvula mantenedora de pressió 
• Ventoses trifuncionals 
• Rodets de desmuntatge 
• Cabalímetres 
• Filtre de malla per a la presa d’aigua 
• Filtre tipus globus a l’entrada d’aigua de la Llosa del 

Cavall. 
• Bomba d’esgotament 
• Desguassos 

 
A continuació es desenvolupen els criteris i prescripcions establerts per 
als diferents equips hidràulics. 
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5.1. Vàlvules de seccionament 

5.1.1. Introducció 

Les vàlvules de seccionament tenen com a principal objectiu dividir la 
canonada en subtrams de manera que es puguin aïllar de la resta de la 
instal�lació. Això facilita les operacions de manteniment i eventuals 
reparacions, degut a trencaments o avaries, sense que hi hagi necessitat 
de buidar tota la canonada. Permeten, per tant, un normal funcionament 
de la resta de trams en restringir el buidat al subtram concret que 
requereixi alguna de les operacions esmentades anteriorment. Així 
doncs, permeten igualment la sectorització de les xarxes de distribució i 
també el tancament de derivacions i escomeses. 

5.1.2. Tipologia 

5.1.2.1. Vàlvules de papallona 

Per a canonades de gran diàmetre la tipologia de vàlvula més 
recomanable tant per raons econòmiques com funcionals és la vàlvula de 
papallona. Consten d’un cos i un obturador (llentia) que gira al voltant 
d’un eix disposat com un diàmetre de la canonada des d’una posició 
paral�lela al flux (obertura total) a la perpendicular a aquesta. Atès que 
no cal que el cos tingui un volum addicional per a allotjar l’obturador en 
posició oberta, les vàlvules de papallona tenen menor volum, el que es 
tradueix en menor pes. El tancament hermètic s’aconsegueix mitjançant 
el contacte del metall de l’obturador sobre un material apropiat 
(elastòmer o similar); és necessari també que hi hagi un anell 
d’estanqueïtat al voltant de l’eix de gir que impossibiliti la sortida de fluid 
cap a l’exterior. Aquest tipus de vàlvules garanteixen pèrdues de càrrega 
petites i preus competitius. 

 

5.1.2.2. Vàlvules de comporta 

El disseny general de les vàlvules comporta serà tal que sigui possible 
desmuntar i retirar l’obturador sense necessitat de separar el cos de la 
vàlvula de la canonada. Tanmateix, haurà de ser possible substituir o 

reparar els elements impermeabilitzants del mecanisme de maniobra, 
estant la conducció en servei, sense necessitat de desmuntar la vàlvula 
ni l’obturador. La part inferior de l’interior del cos no tindrà acanaladores 
que facilitin la deposició de sediments que impedeixin el tancament. Una 
vegada oberta la vàlvula no hi haurà cap obstacle en la secció de pas 
d’aigua. 

Els materials usats en la fabricació de les vàlvules seran resistents a 
l’aigua, a la corrosió, lliures de substàncies tòxiques, i no seran atacats 
per desenvolupament de bacteris, algues, fongs o altres formes de vida, i 
sense arribar a contaminar per sabor, olor, enterboliment o coloració, 
l’aigua que es troba o que pogués estar en el seu contacte. 

En el present projecte s’han utilitzat en les ventoses (DN80 PN10-16) i 
en els desguassos ventoses (DN150 PN10-16). 

5.2. Vàlvules de regulació de cabal 

Es tracta d’una vàlvula de globus de pas recte amb sistema de tancament 
mitjançant cilindre multiperforat per a regulació precisa del cabal, 
aconseguint una aportació d’aigua molt progressiva evitant possibles 
fenòmens de cavitació. El disseny amb pistó equilibrat, tant aigües amunt 
com aigües avall, permet aconseguir una par de maniobra mínim. 

Entre les possibles aplicacions de la vàlvula es troba la regulació de cabal 
i/o pressió d’alta precisió, el desguàs controlat de xarxes o el control de 
l’entrada de l’aigua a un depòsit. 

La vàlvula que es col�locarà en la impulsió procedent de la Llosa del 
Cavall serà DN350 i PN16. 

5.3. Vàlvules de manteniment de pressió 

Les vàlvules mantenidores de pressió, s’autoregulen per a mantenir una 
pressió predeterminada aigües amunt de la vàlvula, si la pressió cau per 
sota de la preestablerta, la vàlvula tancarà.  

Opcionalment es pot equipar la vàlvula amb un dispositiu de retenció de 
pistó, el qual automàticament tanca la vàlvula per a evitar el flux invers, 
sempre que la pressió d’aigües avall superi a la pressió d’aigües amunt. 
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La vàlvula que es col�locarà en la impulsió procedent de la Llosa del 
Cavall serà DN350 i PN16. 

5.4. Equips d’aireació 

5.4.1. Introducció 

L’acumulació d’aire a les canonades d’una conducció hidràulica pot 
provocar sobrepressions, sobretot en la posada en càrrega, cosa que pot 
afectar greument a la instal�lació. Igualment, l’acumulació d’aire en 
determinats punts pot provocar una reducció considerable de la secció de 
pas de l’aigua o arribar inclús a obturar la canonada. L’origen d’aire a la 
conducció de projecte pot ser: 

• Aire interior de les conduccions, abans de la posada en 
servei. 

• Aire que s’introdueix mitjançant un adductor en cas de 
depressió de la conducció (cop d’ariet o línia 
piezomètrica massa baixa). 

• Aire degut al fenomen de desaireació de l’aigua en 
pendents pronunciades del perfil de la conducció, o bé 
per canvi de secció o direcció. 

 

Així doncs, ventoses, adductors i purgadors són dispositius mecànics 
imprescindibles en tot tipus de xarxa de distribució d’aigua. 
Fonamentalment, la seva funció consisteix en permetre el pas d’aire des 
de la canonada a l’atmosfera o de l’atmosfera a la canonada, depenent 
de si la pressió de la canonada és superior o inferior a l’atmosfèrica. 

5.4.2. Ventoses 

La ventosa trifuncional permet: 

• 1. Eliminació de l’aire durant el procés d’ompliment de la 
conducció 

• 2. Admissió d’aire durant el buidat o per trencament de 
la canonada 

• 3. Eliminació de l’aire en pressió amb la conducció plena 
i en funcionament 

 

Aquestes tres funcions representen els tres requisits de dimensionament. 

5.4.3. Desguassos 

Els desguassos es col�locaran a efecte de que el possible procés de buidat 
sigui operatiu. 

5.5. Cabalímetres 

El cabalímetre és un instrument utilitzat per la medició del cabal del fluid, 
aquests aparells normalment es col�loquen en línia amb la canonada que 
transporta el fluid. 

Els cabalímetres utilitzats són de tipus electromagnètic, el cabal mesurat 
és proporcional a la força electromotriu generada al desplaçar (el fluid) 
un conductor elèctric a través d’un camp magnètic. 

5.6. Filtres 

5.6.1. Filtre de malla 

A la presa d’aigua del dipòsit s’instal�la un filtre de malla per evitar el pas 
d’elements que puguin obturar la xarxa d’abastament propietat d’Aigües 
de Rigat. Entre altres característiques, el seu exterior està dissenyat 
d’acer galvanitzat i recobert amb una pintura de resina que el protegeix 
enfront a la corrosió. 

5.6.2. Filtre tipus globus 

Es disposa un filtre a l’entrada de l’aigua provinent de la Llosa del Cavall, 
amb el motiu de protegir la valvuleria de la cambra de claus. Es tracta 
d’un filtre tipus globus d’IRUA, de pas recte d’altes prestacions, amb 
reixa vertical per a màxima protecció de vàlvules de control i altres 
equips en conduccions de agua, dissenyat per evitar el pas de sòlids i 
partícules que puguin interferir en el normal funcionament de la xarxa.  
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5.7. Bomba d’esgotament 

La instal�lació consta d’una bomba d’esgotament amb vàlvula de retenció 
VRD. 

• La bomba està fabricada per l’empresa FLYGT (model DX-11), amb 
una freqüència de 50 Hz i una potència hidràulica de 1,1 kW. 
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APÈNDIX I 

càlcul dels cabals de disseny
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Elements de drenatge 
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Apr 29, 2009 
Haestad Methods, Inc.    37 Brookside Road    Waterbury, CT 06708    (203) 755-166611:18:25

Worksheet
Worksheet for Circular Channel

Project Description
Project File c:\progra~1\flow-win\project5.fm2
Worksheet Drenaje superficial
Flow Element Circular Channel
Method Manning's Formula
Solve For Channel Depth

Input Data
Mannings Coefficient 0.013
Channel Slope 0.010000 m/m
Diameter 0.32 m
Discharge 0.11 m³/s

Results
Depth 0.25 m
Flow Area 0.07 m²
Wetted Perimeter 0.70 m
Top Width 0.26 m
Critical Depth 0.25 m
Percent Full 78.40 %
Critical Slope 0.009769 m/m
Velocity 1.63 m/s
Velocity Head 0.13 m
Specific Energy 0.39 m
Froude Number 1.02
Maximum Discharge 0.12 m³/s
Full Flow Capacity 0.11 m³/s
Full Flow Slope 0.009171 m/m
Flow is supercritical.

FlowMaster  v4.1cApr 29, 2009 
Haestad Methods, Inc.    37 Brookside Road    Waterbury, CT 06708    (203) 755-166611:18:42

None
Page 1 of 1 

Cross Section for Circular Channel
Cross Section

Project Description
Project File c:\progra~1\flow-win\project5.fm2
Worksheet Drenaje superficial
Flow Element Circular Channel
Method Manning's Formula
Solve For Channel Depth

Section Data
Mannings Coefficient 0.013
Channel Slope 0.010000 m/m
Depth 0.25 m
Diameter 0.32 m
Discharge 0.11 m³/s

0.32 m

0.25 m

H 1
V
1

NTS
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None
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Worksheet for Circular Channel
Worksheet

Project Description
Project File c:\progra~1\flow-win\project5.fm2
Worksheet Drenaje superficial
Flow Element Circular Channel
Method Manning's Formula
Solve For Channel Depth

Input Data
Mannings Coefficient 0.013
Channel Slope 0.010000 m/m
Diameter 0.32 m
Discharge 0.12 m³/s

Results
Depth 0.28 m
Flow Area 0.07 m²
Wetted Perimeter 0.77 m
Top Width 0.22 m
Critical Depth 0.26 m
Percent Full 86.70 %
Critical Slope 0.010794 m/m
Velocity 1.62 m/s
Velocity Head 0.13 m
Specific Energy 0.41 m
Froude Number 0.89
Maximum Discharge 0.12 m³/s
Full Flow Capacity 0.11 m³/s
Full Flow Slope 0.010915 m/m
Flow is subcritical.

Haestad Methods, Inc.    37 Brookside Road    Waterbury, CT 06708    (203) 755-166611:16:27
Apr 29, 2009 None FlowMaster  v4.1c

Page 1 of 1 

Cross Section for Circular Channel
Cross Section

Project Description
Project File c:\progra~1\flow-win\project5.fm2
Worksheet Drenaje superficial
Flow Element Circular Channel
Method Manning's Formula
Solve For Channel Depth

Section Data
Mannings Coefficient 0.013
Channel Slope 0.010000 m/m
Depth 0.28 m
Diameter 0.32 m
Discharge 0.12 m³/s

0.32 m

0.28 m

H 1
V
1

NTS
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Apr 29, 2009 None FlowMaster  v4.1c

Page 1 of 1 

Worksheet
Worksheet for Circular Channel

Project Description
Project File c:\progra~1\flow-win\project5.fm2
Worksheet Drenaje superficial
Flow Element Circular Channel
Method Manning's Formula
Solve For Channel Depth

Input Data
Mannings Coefficient 0.013
Channel Slope 0.010000 m/m
Diameter 0.32 m
Discharge 0.08 m³/s

Results
Depth 0.20 m
Flow Area 0.05 m²
Wetted Perimeter 0.58 m
Top Width 0.31 m
Critical Depth 0.22 m
Percent Full 61.44 %
Critical Slope 0.007548 m/m
Velocity 1.54 m/s
Velocity Head 0.12 m
Specific Energy 0.32 m
Froude Number 1.21
Maximum Discharge 0.12 m³/s
Full Flow Capacity 0.11 m³/s
Full Flow Slope 0.004851 m/m
Flow is supercritical.

11:19:37 Haestad Methods, Inc.    37 Brookside Road    Waterbury, CT 06708    (203) 755-1666
Apr 29, 2009 None FlowMaster  v4.1c

Page 1 of 1 

Cross Section for Circular Channel
Cross Section

Project Description
Project File c:\progra~1\flow-win\project5.fm2
Worksheet Drenaje superficial
Flow Element Circular Channel
Method Manning's Formula
Solve For Channel Depth

Section Data
Mannings Coefficient 0.013
Channel Slope 0.010000 m/m
Depth 0.20 m
Diameter 0.32 m
Discharge 0.08 m³/s

0.32 m

0.20 m

H 1
V
1

NTS
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Worksheet for Triangular Channel
Worksheet

Project Description
Project File c:\progra~1\flow-win\project5.fm2
Worksheet Cuneta triangular
Flow Element Triangular Channel
Method Manning's Formula
Solve For Channel Depth

Input Data
Mannings Coefficient 0.020
Channel Slope 0.020000 m/m
Left Side Slope 1.50 H : V
Right Side Slope 1.50 H : V
Discharge 0.31 m³/s

Results
Depth 0.33 m
Flow Area 0.16 m²
Wetted Perimeter 1.19 m
Top Width 0.99 m
Critical Depth 0.39 m
Critical Slope 0.008664 m/m
Velocity 1.89 m/s
Velocity Head 0.18 m
Specific Energy 0.51 m
Froude Number 1.48
Flow is supercritical.

FlowMaster  v4.1c
Page 1 of 1 12:06:04 Haestad Methods, Inc.    37 Brookside Road    Waterbury, CT 06708    (203) 755-1666

Apr 29, 2009 None

Cross Section
Cross Section for Triangular Channel

Project Description
Project File c:\progra~1\flow-win\project5.fm2
Worksheet Cuneta triangular
Flow Element Triangular Channel
Method Manning's Formula
Solve For Channel Depth

Section Data
Mannings Coefficient 0.020
Channel Slope 0.020000 m/m
Depth 0.33 m
Left Side Slope 1.50 H : V
Right Side Slope 1.50 H : V
Discharge 0.31 m³/s

0.33 m

H 1
V
1

NTS



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN DIPOSIT D’AIGUA DE 5000 m
3
 AL MUNICIPI D’IGUALADA   

  

 

Annex 5: Càlculs estructurals 
 

 Annex nº5. 
Càlculs estructurals 
 
 
 
 
 
 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN DIPOSIT D’AIGUA DE 5000 m
3
 AL MUNICIPI D’IGUALADA   

  

 

Annex 5: Càlculs estructurals 
 

 
 
 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN DIPOSIT D’AIGUA DE 5000 m
3
 AL MUNICIPI D’IGUALADA   

  

 

Annex 5: Càlculs estructurals 
 

1. Introducció........................................................................ 1 

2. Bases de càlcul de les estructures projectades ....................... 1 

2.1. Normativa utilitzada ........................................................... 1 

2.2. Bases del projecte.............................................................. 1 

2.3. Valors característics de les accions ....................................... 2 

2.4. Valors representatius de les accions ..................................... 3 

2.5. Valors de càlcul de les accions ............................................. 4 

2.6. Combinació d’accions.......................................................... 5 

2.7. Característiques mecàniques dels materials ........................... 6 

2.8. Nivells de control ............................................................... 7 

2.9. Programes utilitzats............................................................ 8 

3. Càlculs estructurals del dipòsit del Puig ................................. 8 

3.1. Murs perimetrals M1 i M2 .................................................... 8 

3.2. Murs cantonera M3, M4 i M5.............................................. 10 

3.3. Solera del dipòsit i la cambra de claus ................................ 11 

3.4. Coberta del dipòsit ........................................................... 11 

3.4.1. Elements prefabricats ....................................................... 11 

3.5. Pilars del dipòsit............................................................... 11 

3.6. Coberta de la cambra de claus ........................................... 12 

3.7. Caseta d’equipament elèctric i de cloració ........................... 12 

 

 

Apèndix I.    Càlcul dels murs perimetrals M1 i M2 

Apèndix II.   Càlcul dels murs cantonera M3, M4 i M5 

Apèndix III. Càlcul de la coberta 

Apèndix IV.  Càlcul dels pilars del dipòsit 

Apèndix IX.      Dimensionament de les mènsules per al suport de la biga 
rail del pont grua. 

 

 

 

cobi
Cuadro de texto
Apèndix V.

cobi
Cuadro de texto





PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN DIPOSIT D’AIGUA DE 5000 m
3
 AL MUNICIPI D’IGUALADA   

  

 

 

Annex 5. Càlculs estructurals 
 

Pàgina 1

 

1. Introducció 

El present document descriu el procediment seguit per al dimensionament 
dels elements estructurals de formigó armat del projecte.  

2. Bases de càlcul de les estructures projectades 

2.1. Normativa utilitzada 

Per a l'elaboració de les estructures de formigó armat del projecte s'empren 
les normes i recomanacions nombrades a continuació. Es distingeix entre 
documents relatius a les accions a considerar i documents referents a la 
resistència de l'estructura. 

Normes d’accions 

 [1] Ministerio de Vivienda. "Código Técnico de la Edificación. 
Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación". DB SE-AE. 

 [2] MOPTMA. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente. "Norma de construcción sismorresistente: parte general y 
edificación". NCS-02 (Real Decreto 997/2002). 

 [3] Ministerio de Fomento. “Instrucción sobre las acciones a 
considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP).” 

Normes de construcció 

 [4] Ministerio de Fomento. “Instrucción de Hormigón Estructural-
EHE.” 

 [5] Ministerio de Obras Públicas y Transportes. “Recomendaciones 
para el Proyecto y Puesta en Obra de los Apoyos Elastoméricos para 
Puentes de Carreteras”. 

 [6] Ministerio de Obras Públicas y Transportes. “Nota Técnica sobre 
los aparatos de apoyo para puentes de Carretera”. 

 [7] Ministerio de Fomento. “Guía de Cimentaciones en Obras de 
Carreteras”. 

 [8] Civil Engineering and Building Structures Standards Committee. 
“British Standard Code of practice for Design of concrete structures for 
retaining aqueous liquids – BS 8007: 1987.” 

 

2.2. Bases del projecte 

Criteris de seguretat 

Per a justificar la seguretat de les estructures, objecte d'aquest document, i 
la seva aptitud en servei, s'utilitzarà el mètode dels estats límits. 

Els estats límit es classifiquen en: 

� Estats límit de servei. 

� Estats límit últims. 

Estats Límit de Servei (E.L.S.) 

En general, cal considerar els següents: 

� E.L.S. de deformacions que afectin a l'aparença o funcionalitat de 
l'obra, o que provoquin dany en elements no estructurals. 

� E.L.S. de plastificacions en zones localitzades de l'estructura que 
puguin provocar danys o deformacions irreversibles. 

� E.L.S. de compressió excessiva del formigó. 

� E.L.S. de fissuració del formigó traccionat. 

Estats Límit Últims (E.L.U.) 

Els estats límit últims que han de considerar-se són els següents: 
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� E.L.U. de pèrdua d'equilibri, per falta d'estabilitat d’una part o de la 
totalitat de l'estructura, considerada com un cos rígid. 

� E.L.U. de trencament, per deformació plàstica excessiva, inestabilitat 
local o pèrdua d'estabilitat d’una part o de la totalitat de l'estructura. 

� E.L.U. de fatiga, per fissuració progressiva sota càrregues repetides. 

2.3. Valors característics de les accions 

Amb caràcter general s'han seguit els criteris especificats en les 
instruccions DB SE-AE, EHE i NCSE-02. Per alguna acció particular s'han 
considerat els criteris definits en altres instruccions o recomanacions, 
enumerats en 2.1 i 2.2. 

Accions permanents 

Es refereix als pesos dels elements que constitueixen l'obra, i se suposa 
que actuen en tot moment, essent constants en magnitud i posició. Estan 
formades pel pes propi i la càrrega morta. 

Accions permanents de valor no constant 

Accions degudes a assentaments del terreny de fonamentació 

No es considera aquesta acció en les estructures ja que la informació 
geotècnica disponible facilita una tensió admissible que ja inclou aquest 
efecte. 

Retracció i fluència 

Els càlculs de retracció i fluència s'han considerat segons la EHE i per una 
humitat relativa del 70 %. 

Accions variables 

Accions degudes al terreny 

En aquest apartat es consideren les accions originades pel terreny natural o 
de reblert, sobre els murs. 

L'acció del terreny sobre les estructures és doble: pes sobre elements 
horitzontals i empenta sobre elements verticals. 

- El pes es determinarà aplicant al volum de terreny que gravita sobre la 
superfície de l'element horitzontal, el pes específic del reblert abocat i 
compactat. En el nostre cas, es considera una densitat de 1,80 t/m3. 

- L’empenta és funció de les característiques del terreny i de la 
interacció terreny-estructura, d'acord amb la formulació que es descriu més 
endavant. 

En el cas en què la seva actuació sigui desfavorable per a l'efecte estudiat, 
el valor de l’empenta serà, com a mínim, l'equivalent a l’empenta 
hidrostàtica d'un fluid de pes específic igual a 0,5 t/m3. 

En el cas que existeixi una incertesa sobre la possible actuació de l’empenta 
de terres, no haurà de considerar-se en els casos que la seva actuació sigui 
favorable per a l'efecte en estudi. 

S'inclou en aquesta acció la possible presència de sobrecàrregues d'ús, 
actuant en la coronació dels terraplens, que ocasionen un increment dels 
pesos i empentes transmeses pel terreny a l'element portant. 

Segons l’estudi geotècnic l’estrat resistent està format per marga de color 
gris, presentant algun nivell molt prim de guix en els primers centímetres, 
seguida de marga de color gris amb les característiques geotècniques 
següents: 
gggg=2g/cm3, c’=0,26kg/cm2, ∅∅∅∅=38º, cu=1kg/cm2, E=130 kg/cm2 

Empenta activa 
A efectes del càlcul de l'estabilitat i les tensions en el terreny, es considera 
una llei triangular, actuant sobre un pla vertical des de la part final del taló. 
La llei d’empentes és efectiva des de la superfície del terreny. Els 
coeficients d’empenta considerats han estat els que proporciona l'Estat de 
Rankine: 

  activaempentadCoef  ' .   
sen 1

sen 1
 0,5 = h ⇒

+
−

ϕ
ϕ

λ  

Sent ϕ l’angle de fregament intern del reblert. 
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A efectes de càlcul estructural de l'alçat dels murs, es considera una llei 
triangular actuant des de la secció inferior del mateix fins a la seva 
coronació. Per la determinació del coeficient d'empenta corresponent 
s'aplica l'expressió anterior. 

Empenta passiva 

Per l'avaluació de l'empenta passiva se suposa una llei triangular actuant 
des de la part superior de la puntera, sense tenir en compte, per tant, el 
reblert situat sobre la mateixa. 

  passivaempentadCoef  ' .   
sen -1

sen +1
 0,5 = h ⇒

ϕ
ϕ

λ  

Es considera un coeficient parcial de seguretat de 0,5 en la formulació de 
Rankine, per tenir en compte la incertesa en el valor d'aquesta acció. 

Aquesta acció no s'ha tingut en compte en el càlcul, del costat de la 
seguretat. 

 

 

Empenta en repòs 
Quan no sigui previsible que es produeixin moviments en el conjunt 
terreny-estructura que permetin mobilitzar les empentes activa i/o passiva, 
es considerarà l'empenta en repòs, per a l'avaluació de la qual se suposa 
una llei triangular, calculada a partir del següent coeficient: 

  lhoritzontaempentadCoef  ' .   sen -1  = h ⇒ϕλ  

Empenta hidrostàtica 

Es considera l’efecte de l’empenta horitzontal provocada per l’aigua en 
aquells murs que la contenen. La llei triangular de pressions sobre una 
paret vertical tindrà una base igual a l’alçada de l’aigua. S’ha considerat 
l’empenta deguda a un líquid de pes específic: 1 tn/m3. 

Sobrecàrrega d’ús i neu 

Les que corresponguin en cada cas en funció de l'obra projectada i la 
situació topogràfica. 

Accions tèrmiques 

D'acord amb la Instrucció DB-SE-AE es considera una variació uniforme de 
temperatura ∆T de 20º. El coeficient de dilatació del formigó emprat és: 

15 º 101 = −− CxTα  

Accions accidentals 

Accions sísmiques 

Segons la norma NCSE-02 i seguint el que s’indica a l’estudi geotècnic, els 
paràmetres relatius a la sismicitat d’Igualada i de la zona on s’ubica el 
projecte, són els que s’indiquen a continuació: 

- Acceleració sísmica bàsica (ab/g): 0,04 

- Coeficient de contribució (K): 1 

- Tipus de sòl: II 

- Coeficient del sòl (C): 1,30 

Segons la normativa esmentada les construccions per a instal�lacions 
bàsiques de les poblacions com dipòsits d’aigua, que es el cas del present  
projecte, s’engloben dins de les construccions d’importància especial. Tenint 
en compte aquesta consideració i que l’acceleració bàsica és igual a 0,04g 
han de tenir-se en compte els possibles efectes del sisme en terrenys 
potencialment inestables.  

No obstant, pel fet d’estar el dipòsit completament soterrat, l’efecte del 
sisme no es considera rellevant. 

2.4. Valors representatius de les accions 

Amb caràcter general s'han seguit els criteris especificats en la instruccions 
DB-SE-AE i EHE, a falta d'una normativa específica. 
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Les accions es defineixen, en la seva magnitud, pels seus valors 
representatius. 

Una mateixa acció pot tenir un únic o diversos valors representatius, 
segons s'indica a continuació, en funció del tipus d'acció. 

Accions permanents (G) 

Per a les accions permanents es considerarà un únic valor representatiu, 
coincident amb el valor característic Gk. 

Accions permanents de valor no constant (G*) (reològiques) 

Es considerarà un únic valor representatiu, coincident amb el valor 
característic corresponent a l'instant " t " en el que es realitza la 
comprovació. 

Accions variables (Q) 

Cadascuna de les accions variables es pot considerar amb els següents 
valors representatius: 

- Valor característic Qk: valor de la acció quan actua aïlladament. 

- Valor de combinació ψ0 Qk: valor de l'acció quan actua en companyia 
d'alguna altra acció variable. 

- Valor freqüent ψ1 Qk: valor de l'acció que és sobrepassat durant un 
període de curta durada respecte a la vida útil del pont. 

- Valor quasi-permanent ψ2 Qk: valor de l'acció que és sobrepassat 
durant una gran part de la vida útil del pont. 

Els valors dels coeficients ψ són els següents: 

ψψψψ0 ψψψψ1 ψψψψ2 
0,60 0,50 0,20 

 

Accions accidentals (A) 

Per a les accions accidentals es considerarà un únic valor representatiu, 
coincident amb el valor característic Ak, definit anteriorment. 

2.5. Valors de càlcul de les accions 

Amb caràcter general s'han seguit els criteris especificats en la Instrucció 
EHE. 

Els valors de càlcul de les diferents accions són els obtinguts aplicant el 
corresponent coeficient parcial de seguretat γ als valors representatius de 
les accions, definits en l'apartat anterior. 

Estats Límit Últims (E.L.U.) 

Per als coeficients parcials de seguretat es prendran els següents valors 
bàsics: 

 

Situacions 
persistents i 
transitòries 

Situacions 
accidentals 

Concepte 

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavor

able 

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavora

ble 
Accions permanents (1) 
(2) 

γG = 1,0 γG = 1,35 γG = 1,0 γG = 1,0 

Reològiq
ues 

γG* = 1,0 γG* = 1,35 γG* = 1,0 γG* = 1,0 Accions 
permanents de 
valor no 
constant 

Accions 
del 
terreny 

γG* = 1,0 γG* = 1,50 γG* = 1,0 γG* = 1,0 

Accions variables γQ = 0 γQ = 1,50 γQ = 0 γQ = 1,0 
Accions accidentals -- -- γA = 1,0 γA = 1,0 

(1) El valor representatiu inferior Gk,inf, ponderat per γG = 1,0, quan el seu 
efecte sigui favorable. 

(2) El valor representatiu superior Gk,sup, ponderat per γG = 1,35, quan el 
seu efecte sigui desfavorable. 
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Quan el comportament de l'estructura pugui ser molt sensible a variacions 
de les accions permanents d'una a una altra part de l'estructura, les parts 
favorables i desfavorables de la mateixa acció seran considerades com 
accions separades, aplicant-se uns coeficients γG diferents i específics per a 
cada una d'elles. Els valors d'aquests coeficients seran: 

 Per la part favorable de l’acció   γG1 = 0,9 

 Per la part desfavorable de l’acció  γG2 = 1,1 

 

Estats Límit de Servei (E.L.S.) 

Per als coeficients parcials de seguretat γ es prendran els següents valors: 

Situacions 
persistents i 
transitòries Concepte 

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavora

ble 
Accions permanents γG = 1,0 γG = 1,0 

Reològique
s 

γG* = 1,0 γG* = 1,0 Accions 
permanents de 
valor no 
constant 

Accions del 
terreny 

γG* = 1,0 γG* = 1,0 

Accions variables γQ = 0 γQ = 1,0 
 

La comprovació de la seguretat del terreny suport de sabates i dels suports 
de neoprè s'efectua amb la combinació d'esforços corresponent als estats 
límit de servei. 

2.6. Combinació d’accions 

Amb caràcter general s'han seguit els criteris especificats en la Instrucció 
EHE. 

Les hipòtesis de càrrega a considerar es formaran combinant els valors de 
càlcul de les accions l'actuació de les quals pugui ser simultània, segons els 
criteris generals que s'indiquen a continuació. 

Estats Límit Últims 

Situacions persistents i transitòries 

Les combinacions de les diferents accions considerades en aquestes 
situacions es realitzaran d'acord amb el següent criteri: 

  Q +Q +*G +G ik,i,0iQ,
1>i

k,1Q,1ik,i*,G
1i

jk,jG,
1j

Ψγγγγ ΣΣΣ
≥≥

 

On: 

 Gk.j valor representatiu de cada acció permanent. 

 G*k,i valor representatiu de cada acció permanent de valor no constant. 

 Qk,1 valor representatiu (valor característic) de l’acció variable 
dominant. 

 ψ0,i Qk,i valors representatius (valors de combinació) de les accions 
variables concomitants amb la acció variable dominant. 

Situacions accidentals 

Les combinacions de les diferents accions considerades en aquestes 
situacions es realitzaran d'acord amb el següent criteri: 

  A+Q  +Q  +*G +G kAik,i2,iQ,
1i>

k,11,1Q,1ik,i*,G
1i

j,G jk,
1j

γψγψγγγ ΣΣΣ
≥≥

 

On: 

 Gk,j; G*k,j valors representatius definits en el punt anterior. 

 ψ1,1 Qk,1 valor representatiu (valor freqüent) de l’acció variable 
dominant. 
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 ψ2,1 Qk,j valors representatius (valors quasi-permanents) de les 
accions variables concomitants amb l’acció variable dominant i l’acció 
accidental. 

 Ak valor representatiu (valor característic) de l’acció accidental. 

Situacions accidentals de sisme 

Les combinacions de les diferents accions considerades en aquestes 
situacions es realitzaran d'acord amb el següent criteri: 

  A+Q  +*G +G k,1k,12,1Q,ik,i*,G

1i

, jk,

1j

EAjG γψγγγ ΣΣ
≥≥

 

On: 

 Gk,j; G*k,i valors representatius definits amb anterioritat. 

 ψ2,1 Qk,1 valor quasi-permanent de l’acció relativa a la sobrecàrrega 
d’ús. 

 AEK  valor característic de l’acció sísmica. 

Estats Límits de Servei 

Per aquests estats es consideren únicament les situacions persistents i 
transitòries, excloent-se les accidentals. 

Les combinacions de les diferents accions considerades en aquestes 
situacions es realitzaran d'acord amb el següent criteri: 

- Combinació característica (poc probable o rara): 

  Q  +Q +*G +G ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1ik,i*,G
1i

j,G jk,
1j

ψγγγγ ΣΣΣ
≥≥

 

- Combinació freqüent: 

  Q  +Q  +*G +G ik,i2,iQ,
1>i

k,11,1Q,1ik,i*,G
1i

j,G jk,
1j

ψγψγγγ ΣΣΣ
≥≥

 

- Combinació quasi-permanents: 

  Q  +*G +G ik,i2,iQ,
1>i

ik,i*,G
1i

j,G jk,
1j

ψγγγ ΣΣΣ
≥≥

 

2.7. Característiques mecàniques dels materials 

Formigó 

Resistència a Compressió 

Es consideren les següents tipologies de formigó en funció de l'estructura 
considerada, segons l’article 12 de la normativa EHE-08 1 

• Formigó de neteja HM-15 
• Formigó en placa alveolada de coberta HA-45/B/20/IV 
• Formigó en capa de compressió HA-25/B/20/IV 
• Formigó en jàsseres prefabricades HA-45/B/20/IV 
• Formigó en pilars HA-30/B/20/IV 
• Formigó en murs HA-30/B/20/IV 
• Formigó en fonamentació i solera HA-30/B/20/ IV 
• Formigó de formigó de pendents HM-20 

 
Les resistències característiques considerades són: 
  fck=45 N/mm2 a la placa alveolada de coberta i les jàsseres 
prefabricades 
  fck=30 N/mm2 en pilars, murs, fonamentació i solera 
  fck=25 N/mm2 a la capa de compressió 
 
La resistència de càlcul serà, per a un control de qualitat normal de 
fcd=fck/1,5 

Mòdul d’elasticitat 

Per tenir en compte la variació del mòdul d'elasticitat en el temps s'ha 
considerat la següent expressió: 

  e E = (t)E t

28
-1s

c,28c











 

Essent: 
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 Ec (t) mòdul d’elasticitat en l’instant t. 

 Ec,28 mòdul d’elasticitat als 28 dies. 

 t instant considerat, expressat en dies, a partir de la data de 
formigonat. 

 s paràmetre funció del tipus de ciment: 

   0,20 per ciments d’alta resistència amb enduriment ràpid. 

   0,25 per ciments de resistència normal amb enduriment normal. 

   0,38 per ciments amb enduriment lent. 

Per Ec,28  es pren el valor: 

  3
ckc,28 8+f 10.000 = E  

 amb fck i Ec,28 en [N/mm²] 

Coeficient de dilatació tèrmica 

Es considera un valor αΤ = 1,0 x 10-5 ºC-1 

Acer per armadura passiva 

Resistència 

Per totes les estructures, es considera acer B-500-S. El límit elàstic de 
l’acer serà de 510 N/mm2 amb una tensió de càlcul de fyd=443 N/mm2. 

Mòdul d’elasticitat 

Es pren un valor Es = 2.1 x 105 N/mm². 

2.8. Nivells de control 

El control de qualitat dels elements de formigó armat abasta el control de 
materials i el control de l'execució. 

Elements de formigó 

Control de materials 

El control de la qualitat del formigó i dels seus materials components, així 
com el control de l'acer per armadura passiva s'efectuarà segons l'establert 
a la "Instrucción de hormigón estructural” EHE. 

La finalitat del control és verificar que l'obra acabada té les característiques 
de qualitat especificades en el projecte, que són les generals de la 
Instrucció EHE. La realització del control s'adequarà al nivell adoptat en el 
projecte. 

Control de la execució 

El control de la qualitat de l'execució dels elements de formigó s'efectuarà 
segons l'establert en la Instrucció EHE. 

La realització del control s'adequarà al nivell adoptat per a l'elaboració del 
projecte. 

Nivells de control 

En el projecte s’adopten els següents nivells de control segons la definició 
de EHE: 

- Acer per armadura passiva (tots els casos): Normal. 

- Acer per armadura activa (tots els casos): Normal. 

- Formigó (tots els casos): Estadístic. 

- Execució (tots els casos): Intens. 

Correspon a la Direcció d'Obra la responsabilitat de la realització dels 
controls anteriorment definits. 

Coeficients Parcials de Seguretat per la Resistència 
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Els controls anteriorment definits estan en acord recíproc amb els 
coeficients parcials de seguretat per la resistència, adoptats en els càlculs 
justificatius de la seguretat estructural. 

Els coeficients parcials de seguretat per a la resistència adoptats són: 

 Formigó       1,50=
c

γ . 

 Acer per armadura passiva   1,15=
s

γ . 

 Acer per armadura activa   1,15=
s

γ . 

2.9. Programes utilitzats 

Programa Cype Ingenieros 

El mòdul CYPECAD del programa CYPE Ingenieros permet realitzar el 
disseny, càlcul i dimensionat d'estructures de formigó armat composades 
per: pilars, pantalles i murs; bigues de formigó; sostres de biguetes 
(genèrics, armats, pretesats, in situ, metàl�lics d'ànima plena i de gelosia), 
plaques alleugerides, lloses mixtes, sostres reticulars i lloses massisses; 
fonamentacions per lloses o bigues de fonamentació, sabates i encepats. 

Les piles que suporten les jàsseres prefabricades, i les corresponents 
sabates, han estat dimensionades amb CYPECAD. 

 

Programa EXCEL 

Les taules de càlcul d’Excel són prou conegudes i no necessiten una 
explicació a part. S’utilitza per recopilar i ordenar dades, fer càlculs senzills 
i dibuixar gràfics com ara lleis d’esforços. 

Els murs del dipòsit que treballen en mènsula (murs tipus M1 i M2) han 
estat dimensionats amb un full de càlcul . 

Programa SAP 2000 

SAP2000 és un programa que permet realitzar disseny i anàlisis lineal i no 
lineal, estàtic i dinàmic, d’estructures en 3 dimensions, mitjançant el 
mètode dels elements finits, podent-se modelar qualsevol tipus 
d’estructures, i inclús modelar element per element de manera precisa amb 
les normes més habituals. 

Els murs biempotrats cantonera del dipòsit i la cambra de claus, han estat 
modelats amb aquest programa. 

Promptuari informàtic del formigó estructural 

El promptuari informàtic del formigó estructural, elaborat per la Càtedra de 
Formigó Armat i Pretesat de la E.T.S. d’Enginyers de Camins, Canals i Ports 
de la Universitat Politècnica de Madrid, és un compendi d’utilitats basades 
en la Instrucció EHE, el principal objectiu del qual és el dimensionament i 
comprovació d’elements estructurals de formigó armat (bigues, pilars, 
lloses, etc.), control de qualitat de mostres, comprovació dels Estats Límit 
de Servei, etc. 

L’armadura dels murs biempotrats cantonera del dipòsit i la cambra de 
claus, s’ha calculat amb el promptuari informàtic de la EHE, a partir de les 
envolupants d’esforços extretes dels models de SAP2000. 

3. Càlculs estructurals del dipòsit del Puig 

3.1. Murs perimetrals M1 i M2 

El dipòsit està soterrat en tota la seva alçada i presenta una geometria 
rectangular de 50x20m de dimensions interiors, aproximadament. S’ha 
considerat convenient distingir els murs segons les seves característiques 
(situació en planta, alçades de terres i aigua a contenir,...). D’aquesta 
manera es distingeix entre els murs perimetrals, murs cantonera i murs en 
T les característiques dels quals es descriuran convenientment. 

Pel què fa als murs perimetrals s’ha distingit entre aquells on s’hi recolza 
exclusivament la coberta i en els que s’han disposat juntes de dilatació 
cada 7.5m aproximadament (murs M1) i aquells murs perimetrals on s’hi 
recolza, a més de la coberta, les jàsseres que la suporten i que tenen una 
distància entre juntes de dilatació de 7m, aproximadament (murs M2). 
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Ambdós murs es calculen com murs mènsula, encastats a la sabata, 
sotmesos a les empentes horitzontals (de l'aigua interior i de les terres 
exteriors) i a les càrregues verticals i horitzontals que li transmet la coberta 
en coronació, realitzant les combinacions corresponents. 

 

El mur té una amplada constant de 0,80m en tota l’alçada “h”, però es 
reduirà fins a 0,55m en el tram “y” per tal de facilitar el recolzament tant 
de les jàsseres com de la pròpia coberta del dipòsit. Es calcula per a una 
alçada d’aigua de 5 m i una alçada total de terres a contenir de  6,50m 
(h+y). S’ha considerat que els dipòsits tindran els corresponents elements 
de sobreeixidor per a assegurar que la màxima làmina d’aigua suposada pel 
càlcul no es superarà. Pel cas de l’estat límit últim s’ha verificat que el 
dipòsit suporta, en situació accidental, l’empenta de la làmina d’aigua fins a 
la coronació del mur amb una alçada de 5,80m. 

Les accions horitzontals considerades són el sisme, la retracció i la variació 
de la temperatura. En tots els casos s'ha realitzat un càlcul per a cada 
direcció, longitudinal i transversal, realitzant el repartiment de l'acció 
corresponent en funció de la rigidesa dels elements que suporten el forjat 
(suports de neoprè, pilars i murs). La disposició d’aparells de neoprè evita 
traccions en el forjat com a conseqüència de l'empenta hidrostàtica interior.  

A més, la presència del neoprè, simplifica el fenomen sísmic en evitar una 
distribució molt irregular de rigideses sota el forjat. 

La sobreempenta de terra a causa de l'acció sísmica s'ha obtingut 
mitjançant el mètode de Mononobe-Okabe. La sobreempenta de l'aigua per 
sisme es calcula a partir de la teoria de Westergaard. 

En el cas de l'acció sísmica no es considera rellevant el seu efecte per estar 
el dipòsit soterrat en tota la seva alçada. 
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Es comproven els elements estructurals en servei per a l'obertura de fissura 
w = 0,1 mm (“Hormigón Armado” p.627; Jiménez - Montoya), llevat 
d'aquells casos en els quals no hi hagi contacte amb l'aigua interior del 
dipòsit que es considera suficient prendre w=0,3mm. 

Amb aquestes hipòtesis, la sabata necessària és de 0,80 m de cantell per 
5,50 m d’amplada (b), amb una puntera (p) de 1,40 m i un taló (l) de 3,30 
m. La solera del dipòsit, que té un cantell de 0,30m, permet que no sigui 
necessari dimensionar la sabata considerant el possible lliscament cap a 
l’interior del dipòsit ja que la mateixa solera el restringeix. 

Els murs s’han calculat amb fulls de càlcul propis i els llistats dels càlculs i 
les comprovacions obtingudes s’acompanyen a l’apèndix I. 

3.2. Murs cantonera M3, M4 i M5. 

Els murs cantonera es calculen com a murs encastats a la fonamentació i 
en una de les parets laterals i lliures a l’altra paret lateral (per la presència 
de la junta de dilatació) i a la part superior dels mateixos.  

Es distingirà entre els murs cantonera del dipòsit i els de la cambra de claus 
contigua al dipòsit, la fonamentació de la qual es troba a nivell inferior 
respecte a la fonamentació del dipòsit.  

Els primers (murs M3) es calculen considerant les mateixes característiques 
geomètriques, alçades de terra i d’aigua descrites pels murs perimetrals i 
les mateixes restriccions pel què fa a l’obertura de fissura per a la banda en 
contacte amb l’aigua i en contacte amb les terres. Es mantenen, en aquest 
cas, les dimensions del mur i de les sabates descrites pels murs 
perimetrals. 

Els segons (murs M4) han de contenir una alçada de terres aproximada 
d’uns 6,80m i es comprovaran, a més, per tal de que, en estat límit de 
servei, l’obertura de fissura no superi el valor de w=0,3mm a la banda de 
les terres i w=0,3mm al costat corresponent a l’interior de la cambra de 
claus (murs M4). En aquest cas la solera no és independent de la 
fonamentació i, per tant, es comporta estructuralment com una “U” i no 
caldrà dimensionar els murs a lliscament i bolcada. 

 

 

 

Els tercers (murs M5) són murs en “T que constitueixen l’element de nexe 
entre el dipòsit i la cambra de claus i per tant, la seva fonamentació, haurà 
de salvar la diferència d’alçada entre les soleres d’un i l’altra que ja s’ha 
descrit anteriorment. De la banda del dipòsit els murs tindran una sabata 
de 1,30m de cantell independent de la solera del dipòsit i de la banda de la 
cambra de claus la solera fa la funció de fonamentació dels murs i tindrà un 
cantell de 80cm. 
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Aquests es calcularan amb una alçada d’aigua de 5m i una alçada total de 
terres a contenir equivalent als murs perimetrals adjacents. Les 
comprovacions a realitzar seran les mateixes que ja s’han descrit. En el cas 
de l’estat límit de servei es comprovarà que l’obertura de fissura màxima 
sigui de w=0,1mm a la banda en contacte amb l’aigua interior del dipòsit, 
de w=0,3mm a la banda en contacte amb les terres i per la banda interior 
de la cambra de claus. 

S’ha realitzat un model amb el programa de càlcul d’estructures SAP i els 
resultats obtinguts són els que s’adjunten a l’apèndix II. 

3.3. Solera del dipòsit i la cambra de claus 

La solera de la zona del dipòsit, de 30cm de cantell, s’ha calculat 
considerant que les sol�licitacions venen definides principalment pel pes de 
l’aigua de l’interior del dipòsit. Es suposa que el pes de la coberta serà 
suportat per les piles i les sabates d’aquestes i que, per tant, no cal 
considerar-lo a l’hora de dimensionar la solera. Es considera, doncs, que no 
es supera la tensió admissible del terreny, ja que el pes del dipòsit ple 
d’aigua serà sempre inferior al pes del reblert existent en la situació prèvia 
a la construcció. 

La solera de la cambra de claus s’ha dimensionat de 80cm de cantell i 
l’armat inferior d’aquesta vindrà definit pel moment màxim: en l’arrencada 
del mur, que es transmet en idèntic valor a la solera. Per a l’armat superior 
s’ha considerat suficient la consideració de l’armat definit per la quantia 
mínima mecànica. 

L’armat i característiques geomètriques d’ambdues soleres es detallen als 
plànols d’estructura corresponents. 

3.4. Coberta del dipòsit 

3.4.1. Elements prefabricats 

La coberta s’ha resolt mitjançant plaques alveolars prefabricades de 1,1 m 
d’amplada i 40cm de cantell total (35 + 5cm de la capa de compressió), 
que descansen sobre els murs del dipòsit i sobre jàsseres prefabricades d’ 
amplada de 0,40m i 0,65m de cantell. La llum d’aquestes plaques és de 6.8 
m i els recolzaments són de tipus simple. 

Les jàsseres s’han dimensionat com bigues birecolzades sobre les piles del 
dipòsit i els murs perimetrals a l’extrem mitjançant elements de neoprè, 
amb una longitud total de 5.0 m. 

Les càrregues de càlcul aplicades són 

• Pes propi de plaques i capa de compressió. 
• Formigó de formació de pendents (5 a 25 cm de formigó en 

massa) 
• Impermeabilització: 25 kp/m2 
• Paviment 10 cm (7+3 de morter) 
• Sobrecàrrega de trànsit de bombers segons el CTE (20 KN/m2) 

 
les comprovacions a realitzar són les següents: 

• ELU: sobrecàrrega de 20 KN/m2 i que es cumpleixin les 
prescripcions de la norma EHE, comptant la capa de 
compressió com a no col�laborant. 

• ELS: sobrecàrrega de 4 KN/m2 i que no apareguin traccions, 
comptant la capa de compressió com a no col�laborant. 

 
Els càlculs de plaques i jàsseres s’adjunten a l’apèndix III, junt amb la 
comprovació del moment negatiu que resisteix la coberta i el càlcul dels 
neoprens de recolzament. 

Els càlculs dels esforços s’han realitzat amb el programa SAP2000 i l’armat 
mitjançant el promptuari informàtic de la EHE, i s’adjunten al mateix 
apèndix III. 

3.5. Pilars del dipòsit 

Els pilars tenen una secció quadrada de 40x45cm i són els encarregats de 
sostenir les jàsseres sobre les que es recolza la coberta del dipòsit. Per 
motius constructius es dissenya un armat doblement simètric amb un total 
de 4 ø16+4 ø12, repartits simètricament a les quatre cares. Verificant el 
tallant s’obté que és suficient disposar cèrcols de ø6 cada 15cm en el tram 
central del pilar. 

La fonamentació s’ha solucionat mitjançant sabates quadrades de 
205x205cm i 60cm de cantell i unides rígidament a la solera del dipòsit, tot 
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i que a l’hora de dimensionar-les i com a mesura de seguretat, s’ha 
menyspreat el lligat de les sabates a la resta de la solera. 

El càlcul estructural dels pilars i de les sabates que constitueixen la seva 
fonamentació s’ha dut a terme mitjançant models realitzats amb el 
programa Cype Ingenieros. Els llistats obtinguts s’inclouen a l’apèndix IV. 

3.6. Coberta de la cambra de claus 

La coberta s’ha resolt mitjançant plaques alveolars prefabricades de 1,1 m 
d’amplada i 40cm de cantell total (35 + 5cm de la capa de compressió), 
que descansen sobre els murs del dipòsit. La llum d’aquestes plaques és de 
7.50 m i els recolzaments són de tipus simple. 

La façana de la caseta d’equips elèctrics i de cloració descansa sobre una 
jàssera prefabricada d’ amplada de 0,40m i 0,65m de cantell que està 
simplement recolzada sobre els murs (veure plànols). 

Les càrregues de càlcul aplicades són 

• Pes propi de plaques i capa de compressió. 
• Formigó de formació de pendents (5 a 15 cm de formigó en 

massa) 
• Impermeabilització: 25 kp/m2 
• Paviment 10 cm (7+3 de morter) 
• Sobrecàrrega d’us segons plec d’ATLL (6 KN/m2) 

Les càrregues que ha de suportar la jàssera són, a més del pes propi, una 
càrrega morta de 35.4 KN/m (pes propi de façana de murs de bloc i àrea 
tributària de coberta de la caseta) i una sobrecàrrega de 2.KN/m (àrea 
tributària de coberta amb sobrecàrrega de 1 KN/m2, segons CTE). 

Els càlculs de plaques i jàssera s’adjunten a l’apèndix III. 

3.7. Caseta d’equipament elèctric i de cloració 

La caseta està formada per murs de blocs de formigó de 40x20x20 cm 
sobre els que es recolza la coberta de plaques alveolades de cantell 15+5 
de capa de compressió. Els càlculs s’adjunten en l’apèndix III. 
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Apèndix I. 
Càlcul dels murs perimetrals M1 i M2 
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Apèndix I. 
Càlcul dels murs perimetrals M1 i M2. 
 
Càlcul del mur M1. Resultats del full de càlcul. 
Càlcul de la fonamentació del mur M1. Resultats del full de càlcul. 
Càlcul del mur M2. Resultats del full de càlcul.   
Càlcul de la fonamentació del mur M2. Resultats del full de càlcul. 

cobi
Cuadro de texto



Càlcul del mur perimetral M1

Índex

1.- Geometria
2.- Accions sobre el mur
     2.1.- Pes propi del mur
     2.2.- Pes i empenta de l'aigua interior
     2.3.- Sobrepressió de l'aigua per sisme
     2.4.- Pes i empenta de les terres
     2.5.- Sobrepressió de terres per sisme
     2.6.- Forces sobre els neoprens 
     2.7.- Quadre-resum amb tots els esforços
3.- Comprovacions en E.L.U. i E.L.S.
     3.1.- Càlcul de l'armadura vertical a la base del mur
     3.2.- Càlcul de l'armadura vertical en secció intermitja
     3.3.- Càlcul de l'armadura horitzontal



1.-Datos referentes a la geometría y características del muro. Muro perimetral

Geometría del muro
Alzado:
Coronación (a) 0,25 m
Altura (h) 6,1 m
Pendiente del trasdos (m) 0,000 m/m
Base del alzado (g) 0,80 m
Ancho del alzado (juntas) 7,5 m

Murete
Altura del murete (y) 0,4 m
Ancho del murete (v) 0,55 m

Zapata:
Canto (c) 0,8 m
Longitud total (b) 5,5 m
Puntera (p) 1,4 m
Talón (l) 3,300 m

Coordenadas del punto B (punto medio de la base del alzado)
Coordenada x 1,800 m
Coordenada y 0,8 m

Características de los materiales
Hormigón
Resistencia característica (f ck) 30000 kN/m2

Resistencia de diseño (fcd) 20000,0 kN/m2

Acero
Resistencia característica (f yk) 500000 kN/m2

Resistencia de diseño a tracción (fydt) 434782,6 kN/m2

Resistencia de diseño a compresión (fydc) 400000 kN/m2

2.- Acciones sobre el muro

2.1.- Peso propio del muro

Características del hormigón armado
Densidad 25 kN/m3

Valor de la fuerza
Alzado Murete Total

Fx (kN) 0,00 0,00 0,0
Fy (kN) -915,00 -41,25 -956,3

Punto de aplicación de la fuerza
Alzado Murete Total

x (m) 1,800 1,68 1,79
y (m) 3,85 7,10 3,99

Resultante en el punto B
Fx  0,0 kN
Fy -956,3 kN
Mz 5,2 mkN

Interior 
depósito

Fy +

Fx +

Mz +

Criterio de signos (se representan las acciones con sentido positivo)



2.2.- Peso y empuje de agua interior

Datos necesarios Máx. normal Accidental
Altura total (H) 5 5,8 m
Densidad del agua (γa) 10 10 kN/m3

Ángulo de rozamiento interno (φα) 0 0 º
Coeficiente de empuje 1 1

Valor de la fuerz Máx. normal Accidental
Fx -937,50 -1261,50 kN
Fy 0,00 0,00 kN

Punto de aplicación de la fuerza
x 2,20 2,20 m
y 2,47 2,73 m

Resultante en el punto B
Fx  -937,5 -1261,5 kN
Fy 0,0 0,0 kN
Mz 1562,5 2438,9 mkN

2.3.- Sobrepresión de agua por sismo (Método de Westergaard -J. Calavera-)

Datos necesarios
Altura total (H) 5 m
Densidad del agua (γa) 10 kN/m3

Aceleración sísmica de cálculo (ac/g) 0,04

Valor de la fuerza
Fx -43,75 kN 7/12 x γw x h2 x ac
Fy 0,00 kN

Punto de aplicación de la fuerza
x 2,20 m
y 2,80 m 0,4 x h

Resultante en el punto B
Fx  -43,8 kN
Fy 0,0 kN
Mz 87,5 mkN

γ
φ

1

1



2.4.- Peso y empuje de las tierras (exterior)

Datos necesarios
Altura total (H) 6,5 m
Densidad del relleno (γ1) 18 kN/m3

Ángulo de rozamiento interno (φ1) 29 º
Coeficiente de empuje al reposo (KO) 0,50
Valor de la sobrecarga (q) 10 kN/m2

Valor de la fuerz Etierras Esobrecarga
Fx 1425,94 243,75 kN
Fy 0,00 0,00 kN

Punto de aplicación de la fuerza
x 1,40 1,40 m
y 2,97 4,05 m

Resultante en el punto B Total
Fx  1425,9 243,8 1669,7 kN
Fy 0,0 0,0 0,0 kN
Mz -3089,5 -792,2 -3881,7 mkN

0,795918367 0,204081633

2.5.- Sobrepresión de tierras por sismo (Método de Seed -J. Calavera-)

Datos necesarios
Altura total (H) 6,5 m
Densidad del relleno (γ1) 18 kN/m3

Aceleración sísmica de cálculo (ac/g) 0,04

Valor de la fuerza
Fx 85,56 kN
Fy 0,00 kN

Punto de aplicación de la fuerza
x 1,40 m
y 4,70 m

Resultante en el punto B
Fx  85,6 kN
Fy 0,0 kN
Mz -333,7 mkN

1

1

φ
γ



2.6.- Fuerzas sobre los neoprenos 

Datos necesarios
Altura total (h) 6,1 m
Altura del neopreno 0,028 m
Separación del neopreno (s) 0,5 m

Valor de las fuerzas (total sobre el estribo)
Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN)

Cargas permanentes -166,8
Retracción y fluencia 6,3
Sobrecarga de uso (para |Fy| máxima) -58,4
Sobrecarga de uso (para |Fy| mínima)
Descenso de temperatura (ΔTª) 2,9
Sismo cubierta 13,5

Punto de aplicación de las fuerzas
x 1,90 m
y 6,93 m

Resultante en el punto B
Fx (kN) Fy (kN) Mz (mkN)

Cargas permanentes -166,8 -16,7
Retracción y fluencia 6,3 -38,7
Sobrecarga de uso (para |Fy| máxima) -58,4 -5,8
Sobrecarga de uso (para |Fy| mínima)
Descenso de temperatura (ΔTª) 2,9 -17,5
Sismo 13,5 -82,7

2.7.- Cuadro-resumen con todos los esfuerzos referidos al punto B

Fx (kN) Fy (kN) Mz (mkN)
Peso propio del muro -956,3 5,2
Peso y empuje de agua interior -937,5 1562,5
Sobrepresión de agua por sismo -43,8 87,5
Cargas permanentes -166,8 -16,7
Retracción y fluencia 6,3 -38,7
Sobrecarga de uso (para |Fy| máxima) -58,4 -5,8
Sobrecarga de uso (para |Fy| mínima)
Descenso de temperatura (ΔTª) 2,9 -17,5
Sismo 13,5 -82,7
Peso y empuje de las tierras 1669,7 -3881,7
Sobrepresión de tierras por sismo 85,6 -333,7
Peso y empuje de agua interior accidental -1261,5 2438,9



3.- Comprobaciones en Estado Límite Último (E.L.U.) y en Estado Límite de Servicio (E.L.S.)

3.1. Armadura vertical en la base del muro

Coeficientes de mayoración de acciones (valores de cálculo)
Depósito lleno Depósito vacío Sismo Accidental

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Caso 9
Peso propio del muro 1,35 1,00 1,35 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Peso y empuje de agua interior 1,20 1,20 1,00 1,00 0,00
Sobrepresión de agua por sismo 1,00 1,00
Cargas permanentes 1,35 1,00 1,35 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Retracción y fluencia 1,50 1,50 1,00 1,00
Sobrecarga de uso (para |Fy| máxima) 1,50 1,50 1,00 1,00
Sobrecarga de uso (para |Fy| mínima)
Descenso de temperatura (ΔTª) -1,50 -1,50 1,50 1,50 -0,50 -0,50 0,50 0,50 -0,50
Sismo -1,00 -1,00 1,00 1,00
Peso y empuje de las tierras 1,50 1,50 1,00 1,00
Sobrepresión de tierras por sismo 1,00 1,00
Peso y empuje de agua interior accidental 1,00

Coeficientes de mayoración de acciones (valores de servicio)
Depósito lleno Depósito vacío Sismo Accidental

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Caso 9
Peso propio del muro 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Peso y empuje de agua interior 1,00 1,00 1,00 1,00
Sobrepresión de agua por sismo 1,00 1,00
Cargas permanentes 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Retracción y fluencia 1,00 1,00 1,00 1,00
Sobrecarga de uso (para |Fy| máxima) 1,00 1,00 1,00 1,00
Sobrecarga de uso (para |Fy| mínima)
Descenso de temperatura (ΔTª) -1,00 -1,00 1,00 1,00 -0,50 -0,50 0,50 0,50 -0,50
Sismo -1,00 -1,00 1,00 1,00
Peso y empuje de las tierras 1,00 1,00 1,00 1,00
Sobrepresión de tierras por sismo 1,00 1,00
Peso y empuje de agua interior accidental 1,00

Esfuerzos combinados en el punto B
Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Caso 9

Fx  (kN) (Fuerza horizontal) -1129,3 -1129,3 2518,3 2518,3 -996,2 -996,2 1776,5 1776,5 -1262,9
Fy  (kN) (Fuerza vertical) -1603,7 -1123,0 -1603,7 -1123,0 -1181,4 -1123,0 -1181,4 -1123,0 -1123,0
Mzd  (mkN) (Momento de cálculo) 1877,0 1889,8 -5931,2 -5918,4 1724,1 1730,0 -4362,9 -4357,1 2436,1
Mzk  (mkN) (Momento de servicio) 1562,7 1568,5 -3955,3 -3949,4 1724,1 1730,0 -4362,9 -4357,1 2436,1



Cálculo de las armaduras Cálculo por metro de muro
Depósito lleno (1) Depósito vacío (2) Sismo depósito lleno (1) Sismo depósito vacío (2) Accidental(1)

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 4
Flexión Mk (tn.m/m): 20,84 20,91 52,74 52,66 22,99 23,07 58,17 58,09 32,48

Md (tn.m/m): 25,03 25,20 79,08 78,91 22,99 23,07 58,17 58,09 32,48
fyd (kp/cm2): 4436 4436 4436 4436 5000 5000 5000 5000 5000
fcd (kp/cm2): 204 204 204 204 230 230 230 230 230

b (cm): 100 100 100 100 100 100 100 100 100
d (cm): 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00
d' (cm): 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Uo (tn): 1300,50 1300,50 1300,50 1300,50 1466,25 1466,25 1466,25 1466,25 1466,25

0,375Uod (tn.m): 365,77 365,77 365,77 365,77 412,38 412,38 412,38 412,38 412,38
Us1 (tn): 33,81 34,04 110,10 109,86 30,98 31,08 79,73 79,62 43,97
Us2 (tn):

As1 (cm2): 7,62 7,67 24,82 24,76 6,20 6,22 15,95 15,92 8,79

A. mec. mín. 0.04xAcxfcd/fyd Amin (cm2): 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72
Cuantía geomét. mínima: ρ : 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

A. geom. mín Amin (cm2): 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75
Anec. (cm2): 14,72 14,72 24,82 24,76 14,72 14,72 15,95 15,92 14,72
φ 1 (mm): 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s1 (cm): 20 20 20 20 20 20 20 20 20

n1 redondos 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
φ 2 (mm): 12 12 20 20 12 12 20 20 12
s2 (cm): 20 20 20 20 20 20 20 20 20

n2 redondos 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Adisp. (cm2): 21,36 21,36 31,42 31,42 21,36 21,36 31,42 31,42 21,36

Cortante Vd (tn/m): 15,06 15,06 33,58 33,58 13,28 13,28 23,69 23,69 16,84
fy90,d (kp/cm2) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

α=90º θ=θe=45º fck (N/mm2): 30 30 30 30 30 30 30 30 30
fcd (N/mm2): 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

b (cm): 100 100 100 100 100 100 100 100 100
d (cm): 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00

As (cm2): 21,36 21,36 31,42 31,42 21,36 21,36 31,42 31,42 21,36
φ t (mm): 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nºramas: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
st (cm): 20 20 20 20 20 20 20 20 20

A90 (cm2/m): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ξ: 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52
ρ1: 2,85E-03 2,85E-03 4,19E-03 4,19E-03 2,85E-03 2,85E-03 4,19E-03 4,19E-03 2,85E-03

Vu1 (tn): 459,18 459,18 459,18 459,18 459,18 459,18 459,18 459,18 459,18
Vcu (tn): 23,73 23,73 26,98 26,98 23,73 23,73 26,98 26,98 23,73
Vsu (tn): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vu2 (tn): 23,73 23,73 26,98 26,98 23,73 23,73 26,98 26,98 23,73

¿vale? => VALE VALE NO VALE NO VALE VALE VALE VALE VALE VALE
Fisuración s (cm): 20,00 20,00 20,00 20,00

Ac,eficaz (cm2): 2000 2000 2000 2000
β: 1,7 Sm (cm): 21,4 21,4 18,4 18,4
c (cm): 4,00 fck (N/mm2): 30 30 30 30
k1: 0,125 Wb (cm3): 106667 106667 106667 106667
k2: 0,5 Ec (kp/cm2): 291.600 291.600 291.600 291.600
Es (kp/cm2): 2.040.816 n: 7,0 7,0 7,0 7,0
Espesor (m): 0,80 X (m): 13,6 13,6 16,1 16,1
Recubrim.(m): 0,04 Ifis (cm4): 647498,9 647498,9 901885,4 901885,4

fct,m (kp/cm2): 29,6 29,6 29,6 29,6
Mfis (tn.m): 31,5 31,5 31,5 31,5
¿fisuración? NO NO SÍ SÍ
σsr (kp/cm2): 2.093,8 2.093,8 1.441,1 1.441,1
σs (kp/cm2): 1.384 1.389 2.411 2.407
εsm: 0,00027 0,00027 0,00097 0,00097
wk (mm): 0,10 0,10 0,30 0,30
wk max (mm): 0,10 0,10 0,30 0,30

(1) Armadura vertical paramento interior
(2) Armadura vertical paramento exterior



3.2. Armadura vertical en sección intermedia

Altura sobre base de muro:
1,05

Canto (cm): 71

Fx (kN) Fy (kN) Mz (mkN) Altura referencia

Peso propio del muro -791,6 4,3 6,1
Peso y empuje de agua interior -585,1 770,4 5,0
Sobrepresión de agua por sismo -27,3 43,1 5,0
Cargas permanentes -166,8 -13,8 6,1
Retracción y fluencia 6,3 -32,1 6,1
Sobrecarga de uso (para |Fy| máxima) -58,4 -4,8 6,1
Sobrecarga de uso (para |Fy| mínima) 6,1
Descenso de temperatura (ΔTª) 2,9 -14,5 6,1
Sismo 13,5 -68,6 6,1
Peso y empuje de las tierras 1173,8 -2288,1 6,5
Sobrepresión de tierras por sismo 60,1 -196,7 6,5
Peso y empuje de agua interior accidental -846,1 1339,6 5,8

Coeficientes de mayoración de acciones (valores de cálculo)
Depósito lleno Depósito vacío Sismo Accidental

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Caso 9
Peso propio del muro 1,35 1,00 1,35 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Peso y empuje de agua interior 1,20 1,20 1,00 1,00
Sobrepresión de agua por sismo 1,00 1,00
Cargas permanentes 1,35 1,00 1,35 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Retracción y fluencia 1,50 1,50 1,00 1,00
Sobrecarga de uso (para |Fy| máxima) 1,50 1,50 1,00 1,00
Sobrecarga de uso (para |Fy| mínima)
Descenso de temperatura (ΔTª) -1,50 -1,50 1,50 1,50 -0,50 -0,50 0,50 0,50 -0,50
Sismo -1,00 -1,00 1,00 1,00
Peso y empuje de las tierras 1,50 1,50 1,00 1,00
Sobrepresión de tierras por sismo 1,00 1,00
Peso y empuje de agua interior accidental 1,00

Coeficientes de mayoración de acciones (valores de servicio)
Depósito lleno Depósito vacío Sismo Accidental

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Caso 9
Peso propio del muro 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Peso y empuje de agua interior 1,00 1,00 1,00 1,00
Sobrepresión de agua por sismo 1,00 1,00
Cargas permanentes 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Retracción y fluencia 1,00 1,00 1,00 1,00
Sobrecarga de uso (para |Fy| máxima) 1,00 1,00 1,00 1,00
Sobrecarga de uso (para |Fy| mínima)
Descenso de temperatura (ΔTª) -1,00 -1,00 1,00 1,00 -0,50 -0,50 0,50 0,50 -0,50
Sismo -1,00 -1,00 1,00 1,00
Peso y empuje de las tierras 1,00 1,00 1,00 1,00
Sobrepresión de tierras por sismo 1,00 1,00
Peso y empuje de agua interior accidental 1,00

Esfuerzos combinados en el punto B
Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Caso 9

Fx  (kN) (Fuerza horizontal) -706,4 -706,4 1774,5 1774,5 -627,3 -627,3 1255,2 1255,2 -847,5
Fy  (kN) (Fuerza vertical) -1381,4 -958,4 -1381,4 -958,4 -1016,8 -958,4 -1016,8 -958,4 -958,4
Mzd  (mkN) (Momento de cálculo) 926,1 936,7 -3522,2 -3511,6 874,9 879,8 -2607,0 -2602,2 1337,4
Mzk  (mkN) (Momento de servicio) 770,5 775,3 -2349,1 -2344,2 874,9 879,8 -2607,0 -2602,2 1337,4



Cálculo de las armaduras

Cálculo por metro de muro
Depósito lleno (1) Depósito vacío (2) Sismo depósito lleno (1) Sismo depósito vacío (2) Accidental(1)

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 4
Flexión Mk (tn.m/m): 10,27 10,34 31,32 31,26 11,67 11,73 34,76 34,70 17,83

Md (tn.m/m): 12,35 12,49 46,96 46,82 11,67 11,73 34,76 34,70 17,83
fyd (kp/cm2): 4436 4436 4436 4436 5000 5000 5000 5000 5000
fcd (kp/cm2): 204 204 204 204 230 230 230 230 230

b (cm): 100 100 100 100 100 100 100 100 100
d (cm): 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00
d' (cm): 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Uo (tn): 1300,50 1300,50 1300,50 1300,50 1466,25 1466,25 1466,25 1466,25 1466,25

0,375Uod (tn.m): 365,77 365,77 365,77 365,77 412,38 412,38 412,38 412,38 412,38
Us1 (tn): 16,57 16,76 64,20 64,00 15,64 15,72 47,10 47,01 23,97
Us2 (tn):

As1 (cm2): 3,74 3,78 14,47 14,43 3,13 3,14 9,42 9,40 4,79

A. mec. mín. 0.04xAcxfcd/fyd Amin (cm2): 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72
Reducción A mec min: α · As 5,13 5,18 14,59 14,57 4,36 4,38 11,12 11,10 6,41

Cuantía geomét. mínima: ρ : 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
A. geom. mín Amin (cm2): 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75

Anec. (cm2): 6,75 6,75 14,59 14,57 6,75 6,75 11,12 11,10 6,75
φ  (mm): 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s (cm): 20 20 20 20 20 20 20 20 20

n redondos: 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Adisp. (cm2): 15,71 15,71 15,71 15,71 15,71 15,71 15,71 15,71 15,71

Cortante Vd (tn/m): 9,42 9,42 23,66 23,66 8,36 8,36 16,74 16,74 11,30
fy90,d (kp/cm2): 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

α=90º θ=θe=45º fck (N/mm2): 30 30 30 30 30 30 30 30 30
fcd (N/mm2): 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

b (cm): 100 100 100 100 100 100 100 100 100
d (cm): 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

As (cm2): 15,71 15,71 15,71 15,71 15,71 15,71 15,71 15,71 15,71
φ t (mm): 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nºramas: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
st (cm): 20 20 20 20 20 20 20 20 20

A90 (cm2/m): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ξ: 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52
ρ1: 2,09E-03 2,09E-03 2,09E-03 2,09E-03 2,09E-03 2,09E-03 2,09E-03 2,09E-03 2,09E-03

Vu1 (tn): 459,18 459,18 459,18 459,18 459,18 459,18 459,18 459,18 459,18
Vcu (tn): 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41
Vsu (tn): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vu2 (tn): 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41

¿vale? => VALE VALE NO VALE NO VALE VALE VALE VALE VALE VALE
Fisuración s (cm): 20,00 20,00 20,00 20,00

Ac,eficaz (cm2): 2000 2000 2000 2000
β: 1,7 Sm (cm): 24,7 24,7 24,7 24,7
c (cm): 4,00 fck (N/mm2): 30 30 30 30
k1: 0,125 Wb (cm3): 106667 106667 106667 106667
k2: 0,5 Ec (kp/cm2): 291.600 291.600 291.600 291.600
Es (kp/cm2): 2.040.816 n: 7,0 7,0 7,0 7,0
Espesor (m): 0,800 X (m): 11,8 11,8 11,8 11,8
Recubrim.(m): 0,04 Ifis (cm4): 493874,9 493874,9 493874,9 493874,9

fct,m (kp/cm2): 29,6 29,6 29,6 29,6
Mfis (tn.m): 31,5 31,5 31,5 31,5
¿fisuración? NO NO NO NO
σsr (kp/cm2): 2.824,0 2.824,0 2.824,0 2.824,0
σs (kp/cm2): 920 926 2.806 2.800
εsm: 0,00018 0,00018 0,00068 0,00067
wk (mm): 0,08 0,08 0,29 0,28
wk max (mm): 0,10 0,10 0,30 0,30

(1) Armadura vertical paramento interior
(2) Armadura vertical paramento exterior



3.2. Armadura vertical en sección intermedia

Altura sobre base de muro:
0,70

Canto (cm): 74

Fx (kN) Fy (kN) Mz (mkN) Altura referencia

Peso propio del muro -846,5 4,6 6,1
Peso y empuje de agua interior -693,4 993,8 5,0
Sobrepresión de agua por sismo -32,4 55,7 5,0
Cargas permanentes -166,8 -14,8 6,1
Retracción y fluencia 6,3 -34,3 6,1
Sobrecarga de uso (para |Fy| máxima) -58,4 -5,2 6,1
Sobrecarga de uso (para |Fy| mínima) 6,1
Descenso de temperatura (ΔTª) 2,9 -15,5 6,1
Sismo 13,5 -73,3 6,1
Peso y empuje de las tierras 1329,4 -2757,8 6,5
Sobrepresión de tierras por sismo 68,1 -237,1 6,5
Peso y empuje de agua interior accidental -975,4 1658,1 5,8

Coeficientes de mayoración de acciones (valores de cálculo)
Depósito lleno Depósito vacío Sismo Accidental

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Caso 9
Peso propio del muro 1,35 1,00 1,35 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Peso y empuje de agua interior 1,20 1,20 1,00 1,00
Sobrepresión de agua por sismo 1,00 1,00
Cargas permanentes 1,35 1,00 1,35 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Retracción y fluencia 1,50 1,50 1,00 1,00
Sobrecarga de uso (para |Fy| máxima) 1,50 1,50 1,00 1,00
Sobrecarga de uso (para |Fy| mínima)
Descenso de temperatura (ΔTª) -1,50 -1,50 1,50 1,50 -0,50 -0,50 0,50 0,50 -0,50
Sismo -1,00 -1,00 1,00 1,00
Peso y empuje de las tierras 1,50 1,50 1,00 1,00
Sobrepresión de tierras por sismo 1,00 1,00
Peso y empuje de agua interior accidental 1,00

Coeficientes de mayoración de acciones (valores de servicio)
Depósito lleno Depósito vacío Sismo Accidental

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Caso 9
Peso propio del muro 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Peso y empuje de agua interior 1,00 1,00 1,00 1,00
Sobrepresión de agua por sismo 1,00 1,00
Cargas permanentes 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Retracción y fluencia 1,00 1,00 1,00 1,00
Sobrecarga de uso (para |Fy| máxima) 1,00 1,00 1,00 1,00
Sobrecarga de uso (para |Fy| mínima)
Descenso de temperatura (ΔTª) -1,00 -1,00 1,00 1,00 -0,50 -0,50 0,50 0,50 -0,50
Sismo -1,00 -1,00 1,00 1,00
Peso y empuje de las tierras 1,00 1,00 1,00 1,00
Sobrepresión de tierras por sismo 1,00 1,00
Peso y empuje de agua interior accidental 1,00

Esfuerzos combinados en el punto B
Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Caso 9

Fx  (kN) (Fuerza horizontal) -836,3 -836,3 2007,9 2007,9 -740,7 -740,7 1418,8 1418,8 -976,8
Fy  (kN) (Fuerza vertical) -1455,5 -1013,3 -1455,5 -1013,3 -1071,7 -1013,3 -1071,7 -1013,3 -1013,3
Mzd  (mkN) (Momento de cálculo) 1194,4 1205,7 -4233,0 -4221,6 1115,2 1120,3 -3125,6 -3120,4 1655,7
Mzk  (mkN) (Momento de servicio) 994,0 999,2 -2823,0 -2817,8 1115,2 1120,3 -3125,6 -3120,4 1655,7



Cálculo de las armaduras

Cálculo por metro de muro
Depósito lleno (1) Depósito vacío (2) Sismo depósito lleno (1) Sismo depósito vacío (2) Accidental(1)

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 4
Flexión Mk (tn.m/m): 13,25 13,32 37,64 37,57 14,87 14,94 41,67 41,61 22,08

Md (tn.m/m): 15,92 16,08 56,44 56,29 14,87 14,94 41,67 41,61 22,08
fyd (kp/cm2): 4436 4436 4436 4436 5000 5000 5000 5000 5000
fcd (kp/cm2): 204 204 204 204 230 230 230 230 230

b (cm): 100 100 100 100 100 100 100 100 100
d (cm): 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00
d' (cm): 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Uo (tn): 1300,50 1300,50 1300,50 1300,50 1466,25 1466,25 1466,25 1466,25 1466,25

0,375Uod (tn.m): 365,77 365,77 365,77 365,77 412,38 412,38 412,38 412,38 412,38
Us1 (tn): 21,41 21,61 77,57 77,35 19,96 20,05 56,66 56,56 29,74
Us2 (tn):

As1 (cm2): 4,83 4,87 17,49 17,44 3,99 4,01 11,33 11,31 5,95

A. mec. mín. 0.04xAcxfcd/fyd Amin (cm2): 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72
Reducción A mec min: α · As 6,45 6,50 15,84 15,82 5,45 5,47 12,64 12,62 7,72

Cuantía geomét. mínima: ρ : 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
A. geom. mín Amin (cm2): 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75

Anec. (cm2): 6,75 6,75 17,49 17,44 6,75 6,75 12,64 12,62 7,72
φ  (mm): 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s (cm): 20 20 20 20 20 20 20 20 20

n redondos: 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Adisp. (cm2): 15,71 15,71 15,71 15,71 15,71 15,71 15,71 15,71 15,71

Cortante Vd (tn/m): 11,15 11,15 26,77 26,77 9,88 9,88 18,92 18,92 13,02
fy90,d (kp/cm2): 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

α=90º θ=θe=45º fck (N/mm2): 30 30 30 30 30 30 30 30 30
fcd (N/mm2): 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

b (cm): 100 100 100 100 100 100 100 100 100
d (cm): 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

As (cm2): 15,71 15,71 15,71 15,71 15,71 15,71 15,71 15,71 15,71
φ t (mm): 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nºramas: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
st (cm): 20 20 20 20 20 20 20 20 20

A90 (cm2/m): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ξ: 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52
ρ1: 2,09E-03 2,09E-03 2,09E-03 2,09E-03 2,09E-03 2,09E-03 2,09E-03 2,09E-03 2,09E-03

Vu1 (tn): 459,18 459,18 459,18 459,18 459,18 459,18 459,18 459,18 459,18
Vcu (tn): 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41
Vsu (tn): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vu2 (tn): 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41 21,41

¿vale? => VALE VALE NO VALE NO VALE VALE VALE VALE VALE VALE
Fisuración s (cm): 20,00 20,00 20,00 20,00

Ac,eficaz (cm2): 2000 2000 2000 2000
β: 1,7 Sm (cm): 24,7 24,7 24,7 24,7
c (cm): 4,00 fck (N/mm2): 30 30 30 30
k1: 0,125 Wb (cm3): 106667 106667 106667 106667
k2: 0,5 Ec (kp/cm2): 291.600 291.600 291.600 291.600
Es (kp/cm2): 2.040.816 n: 7,0 7,0 7,0 7,0
Espesor (m): 0,800 X (m): 11,8 11,8 11,8 11,8
Recubrim.(m): 0,04 Ifis (cm4): 493874,9 493874,9 493874,9 493874,9

fct,m (kp/cm2): 29,6 29,6 29,6 29,6
Mfis (tn.m): 31,5 31,5 31,5 31,5
¿fisuración? NO NO SÍ SÍ
σsr (kp/cm2): 2.824,0 2.824,0 2.824,0 2.824,0
σs (kp/cm2): 1.187 1.193 3.372 3.365
εsm: 0,00023 0,00023 0,00107 0,00107
wk (mm): 0,10 0,10 0,45 0,45
wk max (mm): 0,10 0,10 0,30 0,30

(1) Armadura vertical paramento interior
(2) Armadura vertical paramento exterior







3.3. Armadura horizontal

Cuantías mínimas horizontales
En la cara vista
Cuantía geométrica mínima = (1/2)*(1/2)*0,0032*b*h = 6,40 cm2/m

En la cara oculta
Cuantía geométrica mínima = (1/2)*(1/2)*0,0032*b*h = 6,40 cm2/m

Armaduras horizontales propuestas
As necesaria Área Diámetro Separación As dispuesta

En la cara vista 6,40 48,00 16 20 10,05
En la cara oculta 6,40 48,00 16 20 10,05

(cm2/m) (cm2) (mm) (cm) (cm2/m)

El armado horizontal se puede reducir a la mitad. Las juntas de dilatación están dispuestas a una distancia 
inferior a 7,50m y el armado del muro se interrumpe en ellas. 
Se considera que el armado horizontal se distribuye al 50% en cada cara.



ARMADURA HORITZONTAL DE MURS

Segons EHE:

ρ 3,2 %o Quantia geomètrica mínima per armadura horitzontal, a repartir en ambdues cares
1,6 %o Quantia geomètrica mínima per armadura horitzontal, a repartir en ambdues cares, quan es disposen juntes verticals a L<=7,5
0,8 %o Quantia geomètrica mínima per armadura horitzontal en una cara, quan es disposen juntes verticals a L<=7,6

ρ b h As mín
%o m m cm2/m φ (mm) s cm2/m
0,8 1 0,8 6,4 16 20 10,05

Segons Eurocódigo 2 (EN 1992-3) i British Standard Code (BS 8007: 1987). Fissuració:

Paràmetres:

fctj τ b φ wmax ρ mín a/c T1 T2
N/mm2 N/mm2 mm mm %o kg/m3 ºC ºC

1,8 2,8 16 0,1 1,8 6,0E-06 8,0E-06 1,2E-05 325 39,17 0 0 0,25 0,5

Armat en el tram central:

fctj τ b φ wmax α T1 T2 R ε c ρ mín ρ
N/mm2 N/mm2 mm mm ºC ºC %o %o %o

1,8 2,8 16 0,1 8,0E-06 39,17 0 0,5 1,57E-04 0,00806 8,06 1,8 8,06

ρ / cara b h As mín As disp
%o m m cm2/m φ (mm) s cm2/m φ (mm) s cm2/m cm2/m

4,028571 1 0,25 20,14 16 20 10,05 16 20 10,05 20,11

Armat als extrems (L=2,40 m):

fctj τ b φ wmax α T1 T2 R ε c ρ mín ρ
N/mm2 N/mm2 mm mm ºC ºC %o %o %o

1,8 2,8 16 0,1 8,0E-06 39,17 0 0,25 7,83E-05 0,004029 4,028571 1,8 4,028571

ρ / cara b h As mín As disp
%o m m cm2/m φ (mm) s cm2/m φ (mm) s cm2/m cm2/m

2,014286 1 0,25 10,07 16 20 10,05 0 20 0,00 10,05

R

As disposada

ρ

α

As disp. BASE As disp. REFORÇ

ρ

As disp. BASE As disp. REFORÇ

( )21 TTRc += αε



Fonamentació del mur M1

Índex

1.- Geometria
2.- Accions sobre el mur
     2.1.- Pes propi del mur
     2.2.- Pes i empenta de l'aigua interior
     2.3.- Sobrepressió de l'aigua per sisme
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     2.7.- Quadre-resum amb tots els esforços
3.- Comprovacions en Estat Límit Últim (E.L.U.)
     3.1.- Càlcul de l'armadura a la sabata
4.- Comprovacions en Estat Límit de Servei (E.L.S.)
     4.1.- Comprovació de la estabilitat de la sabata (lliscament i volcada)
     4.2.- Comprovació de les tensions en el terreny



1.-Datos referentes a la geometría y características del muro

Geometría del estribo
Alzado:
Coronación (a) 0,25 m
Altura (h) 6,1 m
Pendiente del trasdos (m) 0,000 m/m
Base del alzado (g) 0,80 m
Ancho del alzado 7,5 m

Murete
Altura del murete (y) 0,4 m
Ancho del murete (v) 0,55 m

Zapata:
Canto (c) 0,8 m
Recubrimiento (d') 0,04 m
Canto útil (d) 0,76 m
Longitud total (b) 5,5 m
Puntera (p) 1,4 m
Talón (l) 3,30 m
Ancho de la zapata (a) 7,5 m
Área apoyada (A) 41,25 m2

Inercia (I) 103,98 m4

Características de los materiales
Hormigón
Resistencia característica (fck) 30000 kN/m2

Resistencia de diseño (fcd) 20000,0 kN/m2

Acero
Resistencia característica (fyk) 500000 kN/m2

Resistencia de diseño a tracción (fydt) 434782,6 kN/m2

Resistencia de diseño a compresión (fydc) 400000 kN/m2

2.- Acciones sobre el muro

2.1.- Peso propio del muro

Características del hormigón armado
Densidad 25 kN/m3

Valor de la fuerza
Alzado Murete Zapata Total

Fx (kN) 0,00 0,00 0,00 0,0
Fy (kN) -915,00 -41,25 -825,00 -1781,3

Punto de aplicación de la fuerza
Alzado Murete Zapata Total

x (m) 1,80 1,68 2,75 2,2
y (m) 3,85 7,10 0,4

Resultante en el punto O Mz respecto a O Mz respecto a O'
Fx  0,0 kN 0 Mvolcador: 0 0 Mvolcador: 0
Fy -1781,3 kN -3984,84385 Mestabiliz: 3984,84385 5812,03134 Mestabiliz: 5812,03134
Mz -3984,8 mkN

Fy +

Fx +

Mz +

Criterio de signos (se representan las acciones con sentido positivo)



2.2.- Peso y empuje de agua interior

Datos necesarios Máx. normal Accidental
Altura total (H) 5 5,8 m
Densidad del agua (γa) 10 10 kN/m3

Ángulo de rozamiento interno (φα) 0 0 º
Ángulo de rozamiento tierras-hormigón (δ1) 0 0 º
Coeficiente de empuje 1 1

Valor de la fuerza
Fx -937,50 -1261,50 kN
Fy -1237,50 -1435,50 kN

Punto de aplicación de la fuerza
x (Fx) 3,85 3,85 m
y (Fy) 2,47 2,73 m

Mz respecto a O Mz respecto a O'
Resultante en el punto O Máx. normal Accidental Máx. normal Accidental Máx. normal Accidental Máx. normal Accidental
Fx  -937,5 -1261,5 kN 2312,5 3448,10 Mvolcador: 2312,50 3448,10 2312,5 3448,10 Mvolcador: 0,00 0,00
Fy -1237,5 -1435,5 kN -4764,37495 -5526,67 Mestabiliz: 4764,37 5526,67 2041,87492 2368,57 Mestabiliz: 4354,37 5816,67
Mz -2451,9 -2078,6 mkN

2.3.- Sobrepresión de agua por sismo

Datos necesarios
Altura total (H) 10 m
Densidad del agua (γa) 0 kN/m3

Aceleración sísmica de cálculo (ac/g) 0,04

Valor de la fuerza
Fx -43,75 kN
Fy 0,00 kN

Punto de aplicación de la fuerza
x 2,20 m
y 2,80 m

Resultante en el punto O Mz respecto a O Mz respecto a O'
Fx  -43,8 kN 122,50 Mvolcador: 122,50 122,50 Mvolcador: 0,00
Fy 0,0 kN 0 Mestabiliz: 0,00 0 Mestabiliz: 122,50
Mz 122,5 mkN

2.4.- Peso y empuje de las tierras (exterior)

Datos necesarios
Altura total (H) 6,5 m
Densidad del relleno (γ1) 18 kN/m3

Ángulo de rozamiento interno (φ1) 29 º
Coeficiente de empuje al reposo (KO) 0,50
Valor de la sobrecarga (q) 10 kN/m2

Valor de la fuerz Etierras Esobrecarga
Fx 1425,94 243,75 kN
Fy -1228,50 -105,00 kN

Punto de aplicación de la fuerza
x (Fy) 1,00 1,00 m
y (Fx) 2,97 4,05 m



Resultante en el punto O Total Mz respecto a O Mz respecto a O'
Fx  1425,9 243,8 1669,7 kN Etierras Esobrecarga Etierras Esobrecarga Etierras Esobrecarga Etierras Esobrecarga
Fy -1228,5 -105,0 -1333,5 kN -4230,281 -987,19 Mvolcador: 0,00 0,00 -4230,281 -987,19 Mvolcador: 4230,28 987,19
Mz -5458,8 -1092,1875 -6551,0 mkN -1228,5 -105,00 Mestabiliz: 5458,78 1092,19 5528,25 472,50 Mestabiliz: 5528,25 472,50

2.5.- Sobrepresión de tierras por sismo

Datos necesarios
Altura total (H) 6,5 m
Densidad del agua (γa) 18 kN/m3

Aceleración sísmica de cálculo (ac/g) 0,04 Método de Seed (J. Calavera)

Valor de la fuerza
Fx 85,56 kN
Fy 0,00 kN

Punto de aplicación de la fuerza
x 1,40 m
y 4,70 m

Resultante en el punto O Mz respecto a O Mz respecto a O'
Fx  85,6 kN -402,11 Mvolcador: 0,00 -402,11 Mvolcador: 402,11
Fy 0,0 kN 0 Mestabiliz: 402,11 0 Mestabiliz: 0,00
Mz -402,1 mkN



2.6.- Fuerzas sobre los neoprenos 

Datos necesarios
Altura total (h) 6,1 m
Altura del neopreno 0,028 m
Separación del neopreno (s) 0,5 m

Valor de las fuerzas
Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN)

Cargas permanentes -166,8
Retracción y fluencia 6,3
Sobrecarga de uso (para |Fy| máxima) -58,4
Sobrecarga de uso (para |Fy| mínima)
Descenso de temperatura (ΔTª) 2,9
Sismo cubierta 13,5

Punto de aplicación de las fuerzas
x 1,70 m
y 6,93 m

Resultante en el punto O Respecto a O Respecto a O'
Fx (kN) Fy (kN) Mz (mkN) Mvolcador Mestabiliz Mvolcador Mestabiliz

Cargas permanentes -166,8 -283,5 0,0 283,5 0,0 633,6
Retracción y fluencia 6,3 -43,7 0,0 43,7 43,7 0,0
Sobrecarga de uso (para |Fy| máxima) -58,4 -99,3 0,0 99,3 0,0 221,9
Sobrecarga de uso (para |Fy| mínima)
Descenso de temperatura (ΔTª) 2,9 -19,8 0,0 19,8 19,8 0,0
Sismo cubierta 13,5 -93,5 0,0 93,5 93,5 0,0

2.7.- Cuadro-resumen con todos los esfuerzos referidos a los puntos O y M

Referidos al punto O Referidos al punto M
Fx (kN) Fy (kN) Mz (mkN) Fx (kN) Fy (kN) Mz (mkN)

Peso propio del muro -1781,3 -3984,8 -1781,3 913,6
Peso y empuje de agua interior -937,5 -1237,5 -2451,9 -937,5 -1237,5 951,2
Sobrepresión de agua por sismo -43,8 122,5 -43,8 122,5
Cargas permanentes -166,8 -283,5 -166,8 175,1
Retracción y fluencia 6,3 -43,7 6,3 -43,7
Sobrecarga de uso (para |Fy| máxima) -58,4 -99,3 -58,4 61,3
Sobrecarga de uso (para |Fy| mínima)
Descenso de temperatura (ΔTª) 2,9 -19,8 2,9 -19,8
Sismo 13,5 -93,5 13,5 -93,5
Peso y empuje de las tierras 1669,7 -1333,5 -6551,0 1669,7 -1333,5 -2883,8
Sobrepresión de tierras por sismo 85,6 -402,1 85,6 -402,1
Peso y empuje de agua interior accidental -1261,5 -1435,5 -2078,6 -1261,5 -1435,5 1869,0



3.- Comprobaciones en Estado Límite Último (E.L.U.)

3.1.- Cálculo de la armadura en la zapata

3.1.1.- Secciones donde se calculan los esfuerzos

Sección Posición (m) Esfuezo
 S1 0,64 Cortante
 S2 1,52 Momento
 S3 2,08 Momento
 S4 2,96 Cortante

3.1.2.- Cálculo de los esfuerzos de cada acción por separado

Peso propio Peso propio Sobrecarga Agua interior Agua interior
Sección Posición (m) Esfuezo de la zapata de las tierras de 10 kN/m2max.niel norma accidental

 S1 0,64 Cortante (Kn/m) -12,80 -74,88 -6,40
 S2 1,52 Momento (mkN/m) -23,10 -135,16 -11,55
 S3 2,08 Momento (mkN/m) -116,96 -292,41 -339,20
 S4 2,96 Cortante (kN/m) 50,80 127,00 147,32



3.1.3.- Esfuerzos máximos buscados en la combinación de acciones

Coeficientes de mayoración de acciones
Depósito lleno Depósito vacío Sismo Accidental

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Caso 9
Peso propio del muro 1,35 1,00 1,35 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Peso y empuje de agua interior 1,20 1,20 1,00 1,00
Sobrepresión de agua por sismo 1,00 1,00
Cargas permanentes 1,35 1,00 1,35 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Retracción y fluencia 1,50 1,50 1,00 1,00
Sobrecarga de uso (para |Fy| máxima) 1,50 1,50 1,00 1,00
Sobrecarga de uso (para |Fy| mínima)
Descenso de temperatura (ΔTª) -1,50 -1,50 1,50 1,50 -0,50 -0,50 0,50 0,50 -0,50
Sismo -1,00 -1,00 1,00 1,00
Peso y empuje de las tierras 1,50 1,50 1,00 1,00
Sobrepresión de tierras por sismo 1,00 1,00
Peso y empuje de agua interior accidental 1,00

3.1.3.1- Esfuerzos combinados en el punto O
Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Caso 9

Fx  (kN) (Fuerza horizontal) -1129,3 -1129,3 2518,3 2518,3 -996,2 -996,2 1776,5 1776,5 -1262,9
Fy  (kN) (Fuerza vertical) -4202,4 -3433,0 -4717,7 -3948,3 -3243,9 -3185,5 -3339,9 -3281,5 -3383,5
Mz  (mkN) (Momento) -8823,7 -7180,8 -15832,9 -14190,1 -6593,5 -6494,3 -11467,8 -11368,6 -6337,0

3.1.3.2.- Esfuerzos combinados en el punto M
Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Caso 9

Fx  (kN) (Fuerza horizontal) -1129,3 -1129,3 2518,3 2518,3 -996,2 -996,2 1776,5 1776,5 -1262,9
Fy  (kN) (Fuerza vertical) -4202,4 -3433,0 -4717,7 -3948,3 -3243,9 -3185,5 -3339,9 -3281,5 -3383,5
Mz  (mkN) (Momento) 2732,9 2259,9 -2859,4 -3332,4 2327,2 2265,9 -2283,1 -2344,4 2967,6



3.1.4.- Leyes de tensiones y esfuerzos provocados por las tensiones del terreno

Leyes de tensiones
Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Caso 9

Recorrido de tensiones x (m) 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
Tensión en O σ∗1 (kN/m2) 174 143 39 8 140 137 21 18 161
Tensión en P σ∗2 (kN/m2) 30 23 190 184 17 17 141 142 4
Tensión real en O σ1 (kN/m2) 174,15 143 39 8 140 137 21 18 161
Tensión real en P σ2 (kN/m2) 30 23 190 184 17 17 141 142 4
Gradiente de tensiones grad (kN/m) 26,3 21,7 -27,5 -32,0 22,4 21,8 -22,0 -22,5 28,5
Tensión en S1 σs1 (kN/m2) 157,3 129,1 56,3 28,1 125,9 123,2 34,6 32,0 142,2
Tensión en S2 σs2 (kN/m2) 134,2 110,0 80,5 56,3 106,2 104,0 54,0 51,8 117,1
Tensión en S3 σs3 (kN/m2) 119,5 97,8 95,9 74,2 93,6 91,8 66,3 64,4 101,1
Tensión en S4 σs4 (kN/m2) 96,4 78,7 120,1 102,4 73,9 72,6 85,6 84,3 76,0

Esfuerzos en las secciones de cálculo debido a las tensiones del terreno

Sección Posición (m) Esfuezo Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Caso 9
 S1 0,64 Cortante (Kn/m) 106,1 87,1 30,4 11,4 85,1 83,3 17,7 15,8 96,9
 S2 1,52 Momento (mkN/m) 185,8 152,5 60,9 27,5 148,8 145,7 36,6 33,5 168,7
 S3 2,08 Momento (mkN/m) 348,33 282,1 927,8 861,5 249,2 246,5 680,2 677,5 211,0
 S4 2,96 Cortante (kN/m) -159,97 -129,7 -393,9 -363,6 -115,6 -114,2 -288,2 -286,8 -101,1

Esfuerzos totales en las secciones de cálculo

Sección Posición (m) Esfuezo Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Caso 9
 S1 0,64 V (KN/m) 88,8 74,3 -108,8 -123,3 72,3 70,5 -76,4 -78,2 84,1
 S2 1,52 M (mkN/m) 154,6 129,4 -190,4 -215,6 125,7 122,6 -133,2 -136,3 145,6
 S3 2,08 M (mkN/m) -160,46 -185,8 769,9 744,5 -160,2 -162,9 563,3 560,6 -245,2
 S4 2,96 V (kN/m) 61,01 73,5 -325,3 -312,8 62,2 63,6 -237,4 -236,0 97,1

σ

σ

σ

σ



3.1.5.- Cálculo de las armaduras Comentarios:
 *El momento de fisuración es:  Mfis = fct,k*Winf

3.1.5.1.- Armadura de flexión    fct,k = 0.21*(fck)^(2/3) = 2028 kN/m2

   Winf = I/Yinf = b*h2/6 = 0,107 m3

3.1.5.1.1.- Armadura longitudinal    Mfis = fct,k*Winf = 216 mkN
*En la sección donde el momento es menor que el de fisuración

Geometría de la sección por metro de ancho no se tiene en cuenta la armadura mínima mecánica.
Ancho (a) = 1 m
Canto (h) = 0,8 m
Recubrimiento (d') = 0,04 m
Canto útil (d) = 0,76 m

Características de los materiales
Hormigón
Resistencia característica (fck) 30000 kN/m2

Resistencia de diseño (fcd) 20000,0 kN/m2

Acero
Resistencia característica (fyk) 500000 kN/m2

Resistencia de diseño a tracción (fydt) 434782,6 kN/m2

Resistencia de diseño a compresión (fydc) 400000 kN/m2

Sección y signo del momento S2 (M+) S2 (M-) S3 (M+) S3 (M-)

Momento de cálculo: Md  (mkN/m) = 154,6 215,6 769,9 245,2

Armadura de compresión de cálculo
Fuerza del hormigón comprimido:Uo (kN) = 0.85*a*d*fcd = 12920,0 12920,0 12920,0 12920,0
Momento del hormigón comprimido (mkN) =   0.375*Uo*d = 3682,2 3682,2 3682,2 3682,2
Us2 (kN) = 0,00 0,00 0,00 0,00
As2 = Us2 / fydc/b  (cm2/m) = 0,00 0,00 0,00 0,00
No necesita armadura de compresión

Armadura de tracción de cálculo
Us1 = Uo*(1-@rcuad(1-2*Md/(Uo*d))) (kN) = 205,06 286,94 1056,13 326,74
As1 = Us1 / fydt/a (cm2/m) = 4,72 6,60 24,29 7,51

Cuantías mínimas:
Cuantía mecánica mínima = 0,04*h*(fcd/fydt) (cm2/m) = 14,72 14,72 14,72 14,72
Cuantía geométrica mínima = 0,0018*h (cm2/m) = 14,40 14,40 14,40 14,40
Factor α de reducción de armado 1,34 1,28 0,67 1,24

Armaduras que se disponen
Armadura comprimida 
As necesaria (cm2/m) = 7,20 7,20 7,20 7,20
Diámetro (mm) = 16 16 16 16
Separación (cm) 20 20 20 20
As dispuesta (cm2/m) = 10,05 10,05 10,05 10,05

Armadura traccionada 
Cuantía (cm2/m) = 14,72 14,72 24,29 14,72
Diámetro (mm) = 20 20 20 20
Separación (cm) 20 20 10 20
As dispuesta (cm2/m) = 15,71 15,71 31,42 15,71



3.1.5.1.2.- Armadura transversal

Cuantías mínimas 
En la cara superior
Cuantía geométrica mínima = 0,0009*h*a (cm2/m) = 7,20 cm2       = 7,20 cm2/m

En la cara inferior
Cuantía geométrica mínima = 0,0009*h (cm2/m) = 7,20 cm2       = 7,20 cm2/m

Armaduras horizontales propuestas
As necesaria Diámetro Separación As dispuesta

En la cara superior 7,20 16 20 10,05
En la cara inferior 7,20 16 20 10,05

(cm2/m) (mm) (mm) (cm2/m)

3.1.5.2.- Armadura de cortante

Características de los materiales Esfuerzo cortante de cálculo Comprobación de Cortante
Hormigón Cortante (Vrd) 325 kN
Resistencia característica (fck) 30000 kN/m2 1. Compresión oblícua del hormigón (Vu1 )
Resistencia de diseño (fcd) 20000 kN/m2 Ángulo de disposición de los estribos (α) Cotgα 0,00
Resist. máxima comprimido (f1cd) 12000 kN/m2

α 90 Cotgθ 1,00
Resistencia media a tracción (fct,m) 2896 kN/m2 Cotg(α) 0,00 Vu1  34200 kN
Acero Sen(α) 1,00 (Se comprueba que Vrd < Vu1)

Resistencia característica (fyk) 500000 kN/m2

Resistencia de diseño (fydt) 400000 kN/m2 Ángulo de las bielas de compresión (θ) 2. Armadura transversal (V u2 )
θ 45,0 Vu2 = Vcu + Vsu

Geomería de la sección Cotg(θ) 1,00  (0.5 < cotg(θ) < 2) Contribución del hormigón a tracción (Vcu)
Ancho total 7,5 m ξ 1,513
Ancho neto (bo) 7,5 m Armadura mínima de cortante ρ1 (cuantía geométrica) 0,0003
Canto total (h) 0,8 m Área 75,0 cm2/m Cotgθe (ángulo de las fisuras) 1,000
Recubrimiento (d') 0,04 m β 1,000
Canto útil (d) 0,76 m Separación de los cercos transversales (st): Vcu 809 kN

Separación de los cercos 0,608 m (No necesita armadura de Cortante)
Minoración de las resistencias Límite impuesto por norma: 0,300 m
γc 1,5 Máxima separación por norma: 0,300 m Contribución del acero (Vsu)
γs 1,15 Vsu  =  Vrd - Vcu  = -484 kN

Separación que se adopta: 0,000 m Área necesaria de cálculo -17,7 cm2/m
Armadura longitudinal traccionada
Nº de redondos 5 Armadura que se dispone 
Diámetro 20 mm Cuantía (Aα) (Mínima) 75,0 cm2/m
Área 0,0016 m2 Separación (st) 0,000 m

Área en la sección 0,00 cm2

Diámetro de los redondos (φ) 12 mm
Nº de ramas en la sección 1



4.- Comprobaciones en Estado Límite de Servicio (E.L.S.)

4.1.- Comprobación de la estabilidad de la zapata

Coeficientes de mayoración de acciones
Depósito lleno Depósito vacío Sismo Accidental

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Caso 9
Peso propio del muro 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Peso y empuje de agua interior 1,00 1,00 1,00 1,00
Sobrepresión de agua por sismo 1,00 1,00
Cargas permanentes 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Retracción y fluencia 1,00 1,00 1,00 1,00
Sobrecarga de uso (para |Fy| máxima) 1,00 1,00 1,00 1,00
Sobrecarga de uso (para |Fy| mínima)
Descenso de temperatura (ΔTª) -1,00 -1,00 1,00 1,00 -0,50 -0,50 0,50 0,50 -0,50
Sismo -1,00 -1,00 1,00 1,00
Peso y empuje de las tierras 1,00 1,00 1,00 1,00
Sobrepresión de tierras por sismo 1,00 1,00
Peso y empuje de agua interior accidental 1,00

Esfuerzos combinados en el punto O
Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Caso 9

Fx  (kN) (Fuerza horizontal) -940,4 -940,4 1678,9 1678,9 -996,2 -996,2 1776,5 1776,5 -1262,9
Fy  (kN) (Fuerza vertical) -3243,9 -3185,5 -3339,9 -3281,5 -3243,9 -3185,5 -3339,9 -3281,5 -3383,5
Mzv  (mkN) (Momento volcador) 2332,3 2332,3 5281,0 5281,0 2538,4 2538,4 5766,7 5766,7 3458,0
Mze  (mkN) (Momento estabilizador) 9132,0 9032,7 12668,4 12446,4 9132,0 9032,7 12668,4 12446,4 9795,0

Respecto de O Respecto de O' Respecto de O Respecto de O' Respecto de O

4.1.2.- Coeficientes de seguridad Depósito lleno Depósito vacío Sismo Accidental
Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Caso 9

Seguridad al vuelco Fv 3,9 3,9 2,4 2,4 3,6 3,6 2,2 2,2 2,8
Seguridad mínima al vuelco 1,8 1,8 1,8 1,8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Seguridad al deslizamiento* Fd 2,16 2,12 1,24 1,22 2,04 2,00 1,18 1,15 1,67
Seguridad mínima al deslizamiento 1,50 1,50 1,50 1,50 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

Respecto de O Respecto de O' Respecto de O Respecto de O' Respecto de O

(*) Características de la superficie de deslizamiento
Ángulo de rozamiento terreno (φ ) 38
Coeficiente de rozamiento terreno 0,78
Coeficiente rozamiento tierras-zapata (μ) 0,63

μ



4.2.- Comprobación de las tensiones en el terreno

Coeficientes de mayoración de acciones
Depósito lleno Depósito vacío Sismo Accidental Lleno+tierras

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Caso 9 Caso 10
Peso propio del muro 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Peso y empuje de agua interior 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Sobrepresión de agua por sismo 1,00 1,00
Cargas permanentes 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Retracción y fluencia 1,00 1,00 1,00 1,00
Sobrecarga de uso (para |Fy| máxima) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Sobrecarga de uso (para |Fy| mínima)
Descenso de temperatura (ΔTª) -1,00 -1,00 1,00 1,00 -0,50 Se considera una reducción de pesos por
Sismo -1,00 -1,00 1,00 1,00
Peso y empuje de las tierras 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Sobrepresión de tierras por sismo 1,00 1,00
Peso y empuje de agua interior accidental 1,00

Esfuerzos combinados en el punto M
Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Caso 9 Caso 10

Fx  (kN) (Fuerza horizontal) -940,4 -940,4 1678,9 1678,9 -994,8 -994,8 1775,1 1775,1 -1262,9 732,2
Fy  (kN) (Fuerza vertical) -3243,9 -3185,5 -3339,9 -3281,5 -3243,9 -3185,5 -3339,9 -3281,5 -3383,5 -4577,4
Mz  (mkN) (Momento) 2121,1 2059,7 -1797,4 -1858,7 2317,3 2256,0 -2273,2 -2334,5 2967,6 -782,6

4.2.2.- Tensiones en el terreno*

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Caso 9 Caso 10
Recorrido de tensiones r (m) 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
Tensión mínima σmín (kN/m2) 22,5 23 33 30 17 18 21 18 4 90
Tensión máxima σmáx (kN/m2) 134,7 132 129 129 140 137 141 141 161 132
Tensión de referencia σref (kN/m2) 107 104 105 104 109 107 111 110 121 121

(*) Hay que comparar la tensión de referencia (σref) con la tensión máxima admisible de cálculo, que es:
Tensión máxima admisible del terreno 204 kN/m2

Profundidad de excavación 1,8 m
Tensión máxima admisible de cálculo 222 kN/m2

(La tensión que había antes de excavar las tierras incrementa la tensión admisible del terreno)

σ

σ

σ

σ
σ σ
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ARMADURA HORITZONTAL DE MURS

Mur M3

Segons EHE:

ρ 3,2 %o Quantia geomètrica mínima per armadura horitzontal, a repartir en ambdues cares
1,6 %o Quantia geomètrica mínima per armadura horitzontal, a repartir en ambdues cares, quan es disposen juntes verticals a L<=7,5
0,8 %o Quantia geomètrica mínima per armadura horitzontal en una cara, quan es disposen juntes verticals a L<=7,6

ρ b h As mín
%o m m cm2/m φ (mm) s cm2/m
0,8 1 0,8 6,4 16 20 10,05

Segons Eurocódigo 2 (EN 1992-3) i British Standard Code (BS 8007: 1987). Fissuració:

Paràmetres:

fctj τ b φ wmax ρ mín a/c T1 T2
N/mm2 N/mm2 mm mm %o kg/m3 ºC ºC

1,8 2,8 20 0,1 1,8 6,0E-06 8,0E-06 1,2E-05 325 39,17 0 0 0,25 0,5

Armat en el tram central:

fctj τ b φ wmax α T1 T2 R ε c ρ mín ρ
N/mm2 N/mm2 mm mm ºC ºC %o %o %o

1,8 2,8 20 0,1 8,0E-06 39,17 0 0,5 1,57E-04 0,01007 10,07 1,8 10,07

ρ / cara b h As mín As disp
%o m m cm2/m φ (mm) s cm2/m φ (mm) s cm2/m cm2/m

5,035714 1 0,25 25,18 20 20 15,71 20 20 15,71 31,42

Armat als extrems (L=2,40 m):

fctj τ b φ wmax α T1 T2 R ε c ρ mín ρ
N/mm2 N/mm2 mm mm ºC ºC %o %o %o

1,8 2,8 20 0,1 8,0E-06 39,17 0 0,25 7,83E-05 0,005036 5,035714 1,8 5,035714

ρ / cara b h As mín As disp
%o m m cm2/m φ (mm) s cm2/m φ (mm) s cm2/m cm2/m

2,517857 1 0,25 12,59 20 20 15,71 0 20 0,00 15,71

R

As disposada

ρ

α

As disp. BASE As disp. REFORÇ

ρ

As disp. BASE As disp. REFORÇ

( )21 TTRc += αε
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Table: Objects And Elements - Joints 

JointElem JointObject GlobalX GlobalY GlobalZ 
Text Text m m m

1 3 -2,70000 0,00000 7,00000 
2 4 -1,35000 0,00000 7,00000 
3 5 -1,35000 0,00000 5,60000 
4 6 -2,70000 0,00000 5,60000 
5 7 0,00000 0,00000 7,00000 
6 8 0,00000 0,00000 5,60000 
7 9 1,35000 0,00000 7,00000 
8 10 1,35000 0,00000 5,60000 
9 11 2,70000 0,00000 7,00000 

10 12 2,70000 0,00000 5,60000 
11 13 -1,35000 0,00000 4,20000 
12 14 -2,70000 0,00000 4,20000 
13 15 0,00000 0,00000 4,20000 
14 16 1,35000 0,00000 4,20000 
15 17 2,70000 0,00000 4,20000 
16 18 -1,35000 0,00000 2,80000 
17 19 -2,70000 0,00000 2,80000 
18 20 0,00000 0,00000 2,80000 
19 21 1,35000 0,00000 2,80000 
20 22 2,70000 0,00000 2,80000 
21 23 -1,35000 0,00000 1,40000 
22 24 -2,70000 0,00000 1,40000 
23 25 0,00000 0,00000 1,40000 
24 26 1,35000 0,00000 1,40000 
25 27 2,70000 0,00000 1,40000 
26 28 -1,35000 0,00000 0,00000 
27 29 -2,70000 0,00000 0,00000 
28 30 0,00000 0,00000 0,00000 
29 31 1,35000 0,00000 0,00000 
30 32 2,70000 0,00000 0,00000 

Table: Program Control, Part 1 of 2 

ProgramNa
me

Version ProgLevel LicenseOS LicenseSC LicenseBR LicenseHT CurrUnits 

Text Text Text Yes/No Yes/No Yes/No Yes/No Text
SAP2000 10.0.1 Advanced Yes Yes Yes No KN, m, C 

Table: Program Control, Part 2 of 2 

SteelCode ConcCode AlumCode ColdCode 
Text Text Text Text

AISC-LRFD93 ACI 318-05/IBC 2003 AA-ASD 2000 AISI-ASD96 

Mur M4

Mmàx

Vmàx
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Table: Objects And Elements - Joints 

JointElem JointObject GlobalX GlobalY GlobalZ 
Text Text m m m

1 1 -2,50000 0,00000 0,00000 
2 2 -1,25000 0,00000 0,00000 
3 3 -1,25000 0,00000 1,30000 
4 4 -2,50000 0,00000 1,30000 
5 5 -1,25000 0,00000 2,60000 
6 6 -2,50000 0,00000 2,60000 
7 7 -1,25000 0,00000 3,90000 
8 8 -2,50000 0,00000 3,90000 
9 9 -1,25000 0,00000 5,20000 

10 10 -2,50000 0,00000 5,20000 
11 11 -1,25000 0,00000 6,50000 
12 12 -2,50000 0,00000 6,50000 
13 13 0,00000 0,00000 0,00000 
14 14 0,00000 0,00000 1,30000 
15 15 0,00000 0,00000 2,60000 
16 16 0,00000 0,00000 3,90000 
17 17 0,00000 0,00000 5,20000 
18 18 0,00000 0,00000 6,50000 
19 19 1,25000 0,00000 0,00000 
20 20 1,25000 0,00000 1,30000 
21 21 1,25000 0,00000 2,60000 
22 22 1,25000 0,00000 3,90000 
23 23 1,25000 0,00000 5,20000 
24 24 1,25000 0,00000 6,50000 
25 25 2,50000 0,00000 0,00000 
26 26 2,50000 0,00000 1,30000 
27 27 2,50000 0,00000 2,60000 
28 28 2,50000 0,00000 3,90000 
29 29 2,50000 0,00000 5,20000 
30 30 2,50000 0,00000 6,50000 

Table: Program Control, Part 1 of 2 

ProgramNa
me

Version ProgLevel LicenseOS LicenseSC LicenseBR LicenseHT CurrUnits 

Text Text Text Yes/No Yes/No Yes/No Yes/No Text
SAP2000 10.0.1 Advanced Yes Yes Yes No KN, m, C 

Table: Program Control, Part 2 of 2 

SteelCode ConcCode AlumCode ColdCode 
Text Text Text Text

AISC-LRFD93 ACI 318-05/IBC 2003 AA-ASD 2000 AISI-ASD96 

Mur M5. Banda interior del dipòsit 

Mmàx

Vmàx
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ARMADURA HORITZONTAL DE MURS

Mur M4

Segons EHE:

ρ 3,2 %o Quantia geomètrica mínima per armadura horitzontal, a repartir en ambdues cares
1,6 %o Quantia geomètrica mínima per armadura horitzontal, a repartir en ambdues cares, quan es disposen juntes verticals a L<=7,5
0,8 %o Quantia geomètrica mínima per armadura horitzontal en una cara, quan es disposen juntes verticals a L<=7,6

ρ b h As mín
%o m m cm2/m φ (mm) s cm2/m
0,8 1 0,8 6,4 20 20 15,71

Segons Eurocódigo 2 (EN 1992-3) i British Standard Code (BS 8007: 1987). Fissuració:

Paràmetres:

fctj τ b φ wmax ρ mín a/c T1 T2
N/mm2 N/mm2 mm mm %o kg/m3 ºC ºC

1,8 2,8 20 0,1 1,8 6,0E-06 8,0E-06 1,2E-05 325 39,17 0 0 0,25 0,5

Armat en el tram central:

fctj τ b φ wmax α T1 T2 R ε c ρ mín ρ
N/mm2 N/mm2 mm mm ºC ºC %o %o %o

1,8 2,8 20 0,1 8,0E-06 39,17 0 0,5 1,57E-04 0,01007 10,07 1,8 10,07

ρ / cara b h As mín As disp
%o m m cm2/m φ (mm) s cm2/m φ (mm) s cm2/m cm2/m

5,035714 1 0,25 25,18 20 20 15,71 20 20 15,71 31,42

Armat als extrems (L=2,40 m):

fctj τ b φ wmax α T1 T2 R ε c ρ mín ρ
N/mm2 N/mm2 mm mm ºC ºC %o %o %o

1,8 2,8 20 0,1 8,0E-06 39,17 0 0,25 7,83E-05 0,005036 5,035714 1,8 5,035714

ρ / cara b h As mín As disp
%o m m cm2/m φ (mm) s cm2/m φ (mm) s cm2/m cm2/m

2,517857 1 0,25 12,59 20 20 15,71 0 20 0,00 15,71

R

As disposada

ρ

α

As disp. BASE As disp. REFORÇ

ρ

As disp. BASE As disp. REFORÇ

( )21 TTRc += αε
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Table: Objects And Elements - Joints 

JointElem JointObject GlobalX GlobalY GlobalZ 
Text Text m m m

1 3 -2,70000 0,00000 7,00000 
2 4 -1,35000 0,00000 7,00000 
3 5 -1,35000 0,00000 5,60000 
4 6 -2,70000 0,00000 5,60000 
5 7 0,00000 0,00000 7,00000 
6 8 0,00000 0,00000 5,60000 
7 9 1,35000 0,00000 7,00000 
8 10 1,35000 0,00000 5,60000 
9 11 2,70000 0,00000 7,00000 

10 12 2,70000 0,00000 5,60000 
11 13 -1,35000 0,00000 4,20000 
12 14 -2,70000 0,00000 4,20000 
13 15 0,00000 0,00000 4,20000 
14 16 1,35000 0,00000 4,20000 
15 17 2,70000 0,00000 4,20000 
16 18 -1,35000 0,00000 2,80000 
17 19 -2,70000 0,00000 2,80000 
18 20 0,00000 0,00000 2,80000 
19 21 1,35000 0,00000 2,80000 
20 22 2,70000 0,00000 2,80000 
21 23 -1,35000 0,00000 1,40000 
22 24 -2,70000 0,00000 1,40000 
23 25 0,00000 0,00000 1,40000 
24 26 1,35000 0,00000 1,40000 
25 27 2,70000 0,00000 1,40000 
26 28 -1,35000 0,00000 0,00000 
27 29 -2,70000 0,00000 0,00000 
28 30 0,00000 0,00000 0,00000 
29 31 1,35000 0,00000 0,00000 
30 32 2,70000 0,00000 0,00000 

Table: Program Control, Part 1 of 2 

ProgramNa
me

Version ProgLevel LicenseOS LicenseSC LicenseBR LicenseHT CurrUnits 

Text Text Text Yes/No Yes/No Yes/No Yes/No Text
SAP2000 10.0.1 Advanced Yes Yes Yes No KN, m, C 

Table: Program Control, Part 2 of 2 

SteelCode ConcCode AlumCode ColdCode 
Text Text Text Text

AISC-LRFD93 ACI 318-05/IBC 2003 AA-ASD 2000 AISI-ASD96 

Mur M5

Mmàx

Vmàx

Mur LA-1 
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Table: Objects And Elements - Joints 

JointElem JointObject GlobalX GlobalY GlobalZ 
Text Text m m m

1 1 -2,50000 0,00000 0,00000 
2 2 -1,25000 0,00000 0,00000 
3 3 -1,25000 0,00000 1,30000 
4 4 -2,50000 0,00000 1,30000 
5 5 -1,25000 0,00000 2,60000 
6 6 -2,50000 0,00000 2,60000 
7 7 -1,25000 0,00000 3,90000 
8 8 -2,50000 0,00000 3,90000 
9 9 -1,25000 0,00000 5,20000 

10 10 -2,50000 0,00000 5,20000 
11 11 -1,25000 0,00000 6,50000 
12 12 -2,50000 0,00000 6,50000 
13 13 0,00000 0,00000 0,00000 
14 14 0,00000 0,00000 1,30000 
15 15 0,00000 0,00000 2,60000 
16 16 0,00000 0,00000 3,90000 
17 17 0,00000 0,00000 5,20000 
18 18 0,00000 0,00000 6,50000 
19 19 1,25000 0,00000 0,00000 
20 20 1,25000 0,00000 1,30000 
21 21 1,25000 0,00000 2,60000 
22 22 1,25000 0,00000 3,90000 
23 23 1,25000 0,00000 5,20000 
24 24 1,25000 0,00000 6,50000 
25 25 2,50000 0,00000 0,00000 
26 26 2,50000 0,00000 1,30000 
27 27 2,50000 0,00000 2,60000 
28 28 2,50000 0,00000 3,90000 
29 29 2,50000 0,00000 5,20000 
30 30 2,50000 0,00000 6,50000 

Table: Program Control, Part 1 of 2 

ProgramNa
me

Version ProgLevel LicenseOS LicenseSC LicenseBR LicenseHT CurrUnits 

Text Text Text Yes/No Yes/No Yes/No Yes/No Text
SAP2000 10.0.1 Advanced Yes Yes Yes No KN, m, C 

Table: Program Control, Part 2 of 2 

SteelCode ConcCode AlumCode ColdCode 
Text Text Text Text

AISC-LRFD93 ACI 318-05/IBC 2003 AA-ASD 2000 AISI-ASD96 

Mur M5. Banda interior del dipòsit 

Mmàx

Vmàx
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Disposició en planta dels pilars del dipòsit 

Versión: 2008.1
Número de licencia: 79287
1. Datos generales de la estructura

Proyecto: Dimensionat dels pilars del dipòsit

   Clave: Pilars del dipòsit

2. Datos geométricos de grupos y plantas

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 

1 Coberta 1 Coberta 5.10 5.10

0 Cimentación 0.00

3. Datos geométricos de pilares, pantallas y muros

3.1. Pilares

GI: grupo inicial
GF: grupo final
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales

Datos de los pilares
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo

P1 (  6.70,  8.37) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60

P2 ( 11.70,  8.37) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60

P3 ( 16.70,  8.37) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60

P4 ( 21.70,  8.37) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60

P5 ( 26.70,  8.37) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60

P6 ( 31.70,  8.37) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60

P7 ( 36.70,  8.37) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60

P8 ( 41.70,  8.37) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60

P9 ( 46.70,  8.37) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60

P10 (  6.70, 15.03) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60

P11 ( 11.70, 15.03) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60

P12 ( 16.70, 15.03) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60

P13 ( 21.70, 15.03) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60

P14 ( 26.70, 15.03) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60

P15 ( 31.70, 15.03) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60

P16 ( 36.70, 15.03) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60

P17 ( 41.70, 15.03) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60

P18 ( 46.70, 15.03) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60

4. Dimensiones, coeficientes de empotramiento y coeficientes de pandeo para cada planta

Referencia pilar Planta Dimensiones Coefs. empotramiento
Cabeza        Pie

Coefs. pandeo
Pandeo x Pandeo Y

Para todos los pilares 1 0.45x0.40 0.30         1.00 1.00         2.00

5. Normas consideradas

Hormigón: EHE-CTE
Aceros conformados: CTE DB-SE A
Aceros laminados y armados: CTE DB-SE A

Listado de datos de la obra
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6. Acciones consideradas

6.1. Gravitatorias

Nombre del grupo S.C.U (Tn/m2) Cargas muertas (Tn/m2)

Coberta 0.00 0.00

Cimentación 0.00 0.00

6.2. Hipótesis de carga

Automáticas Carga permanente
Sobrecarga de uso

6.3. Cargas horizontales y en cabeza de pilares

6.3..1. Cargas en cabeza de pilar

Referencia pilar Hipótesis N (Tn) Mx (Tn·m) My (Tn·m) Qx (Tn) Qy (Tn) T (Tn·m)

P1 Carga permanente 56.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P2 Carga permanente 55.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P3 Carga permanente 55.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P4 Carga permanente 55.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P5 Carga permanente 55.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P6 Carga permanente 55.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P7 Carga permanente 55.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P8 Carga permanente 55.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P9 Carga permanente 56.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P10 Carga permanente 56.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P11 Carga permanente 55.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P12 Carga permanente 55.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P13 Carga permanente 55.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P14 Carga permanente 55.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P15 Carga permanente 59.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P16 Carga permanente 64.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P17 Carga permanente 64.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P18 Carga permanente 66.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. Estados límite

E.L.U. de rotura. Hormigón CTE
Control de la ejecución: Normal
Categoría de uso: E. Zonas de tráfico y aparcamiento para
vehículos ligeros
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones CTE
Control de la ejecución: Normal
Categoría de uso: E. Zonas de tráfico y aparcamiento para
vehículos ligeros
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplazamientos Acciones características

Listado de datos de la obra
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8. Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

Con coeficientes de combinación

Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

Sin coeficientes de combinación

Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

Donde:

Gk Acción permanente

Qk Acción variable

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento

(i  1)

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

(i  1)

8.1. Coeficientes parciales de seguridad ( ) y coeficientes de combinación ( )

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-CTE

Situación 1: Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de
seguridad ( )

Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)

Carga
permanente (G)

1.00 1.50 1.00 1.00

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50

Sismo (A)

Situación 2: Sísmica

Coeficientes parciales de
seguridad ( )

Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)

Carga
permanente (G)

1.00 1.00 1.00 1.00

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.60 0.60

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.00(*)

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas
de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 0 % de los de la
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otra.

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-CTE

Situación 1: Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de
seguridad ( )

Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)

Carga
permanente (G)

1.00 1.60 1.00 1.00

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50

Sismo (A)

Situación 2: Sísmica

Coeficientes parciales de
seguridad ( )

Coeficientes de combinación ( )

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a)

Carga
permanente (G)

1.00 1.00 1.00 1.00

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.60 0.60

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.00(*)

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas
de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 0 % de los de la
otra.

Desplazamientos

Situación 1: Acciones variables sin sismo

Coeficientes parciales de
seguridad ( )

Favorable Desfavorable

Carga
permanente (G)

1.00 1.00

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00

Viento (Q) 0.00 1.00

Nieve (Q) 0.00 1.00

Sismo (A)

Situación 2: Sísmica

Coeficientes parciales de
seguridad ( )

Favorable Desfavorable

Carga
permanente (G)

1.00 1.00

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00

Viento (Q) 0.00 0.00

Nieve (Q) 0.00 1.00

Sismo (A) -1.00 1.00

Listado de datos de la obra
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9. Materiales utilizados

9.1. Hormigones

Elemento Hormigón Plantas Fck
(Kp/cm2) c

Forjados  HA-45 , Control Estadístico Todas 459 1.50

Pilares y pantallas  HA-30 , Control Estadístico Todas 306 1.50

Muros  HA-30 , Control Estadístico Todas 306 1.50

9.2. Aceros por elemento y posición

9.2.1. Aceros en barras

Elemento Posición Acero Fyk
(Kp/cm2) s

Pilares y pantallas Barras(Verticales)  B 500 S , Control Normal 5097 1.15

Estribos(Horizontales)  B 500 S , Control Normal 5097 1.15

Vigas Negativos(superior)  B 500 S , Control Normal 5097 1.15

Positivos(inferior)  B 500 S , Control Normal 5097 1.15

Montaje(superior)  B 500 S , Control Normal 5097 1.15

Piel(lateral)  B 500 S , Control Normal 5097 1.15

Estribos  B 500 S , Control Normal 5097 1.15

Forjados Punzonamiento  B 500 S , Control Normal 5097 1.15

Negativos(superior)  B 500 S , Control Normal 5097 1.15

Positivos(inferior)  B 500 S , Control Normal 5097 1.15

Nervios negativos  B 500 S , Control Normal 5097 1.15

Nervios positivos  B 500 S , Control Normal 5097 1.15

9.2.2. Aceros en perfiles

Tipo acero Acero Lim. elástico
(Kp/cm2)

Módulo de elasticidad
(Kp/cm2)

Aceros conformados  S275 2803 2099898

Aceros laminados  S275 2803 2100000

Listado de datos de la obra
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Nombres de las hipótesis

G Carga permanente

Q Sobrecarga de uso

E.L.U. de rotura. Hormigón
CTE
Control de la ejecución: Normal
Categoría de uso: E. Zonas de tráfico y aparcamiento para vehículos ligeros
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Comb. G Q

1 1.000

2 1.500

3 1.000 1.600

4 1.500 1.600

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
CTE
Control de la ejecución: Normal
Categoría de uso: E. Zonas de tráfico y aparcamiento para vehículos ligeros
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Comb. G Q

1 1.000

2 1.600

3 1.000 1.600

4 1.600 1.600

E.L.U. de rotura. Acero conformado
CTE
Categoría de uso: E. Zonas de tráfico y aparcamiento para vehículos ligeros
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de rotura. Acero laminado
CTE
Categoría de uso: E. Zonas de tráfico y aparcamiento para vehículos ligeros
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de rotura. Madera
CTE
Categoría de uso: E. Zonas de tráfico y aparcamiento para vehículos ligeros
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Comb. G Q

1 0.800

2 1.350

3 0.800 1.500

4 1.350 1.500

Tensiones sobre el terreno
Acciones características

Desplazamientos
Acciones características

Comb. G Q

1 1.000

2 1.000 1.000

Combinaciones
Nombre Obra: Pilars del dipòsit Fecha:30/01/09

1. Materiales

1.1. Hormigones

Elemento Hormigón Plantas Fck
(Kp/cm2) c

Pilares y pantallas  HA-30 , Control Estadístico Todas 306 1.50

Muros  HA-30 , Control Estadístico Todas 306 1.50

1.2. Aceros por elemento y posición

1.2.1. Aceros en barras

Elemento Posición Acero Fyk
(Kp/cm2) s

Pilares y pantallas Barras(Verticales)  B 500 S , Control Normal 5097 1.15

Estribos(Horizontales)  B 500 S , Control Normal 5097 1.15

1.2.2. Aceros en perfiles

Tipo acero Acero Lim. elástico
(Kp/cm2)

Módulo de elasticidad
(Kp/cm2)

Aceros conformados  S275 2803 2099898

Aceros laminados  S275 2803 2100000

2. Armado de pilares y pantallas

2.1. Pilares

Pl: Número de planta.

Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.

Armaduras:
Primer sumando: Armadura de esquina (perfil si es pilar metálico).
Segundo sumando: Armadura de cara X.
Tercer sumando: Armadura de cara Y.

Estribos: Se indica solamente el estribo perimetral dispuesto. Si existen otros estribos y ramas debe consultar el
dibujo del cuadro de pilares. Pueden existir distintas separaciones en cabeza, pie y nudo, que puede consultar en
opciones y despiece de pilares. La separación está indicada en centímetros.

Estado (Est): Código identificativo del estado del pilar por incumplimiento de algún criterio normativo.

H: Altura libre del tramo de pilar sin arriostramiento intermedio.

Hpx: Longitud de pandeo del tramo de pilar en dirección 'X'.

Hpy: Longitud de pandeo del tramo de pilar en dirección 'Y'.

Pésimos: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinación que produce las mayores
tensiones y/o deformaciones. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los efectos de segundo orden y
excentricidad adicional por pandeo.

Referencia: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinación que produce las mayores
tensiones y/o deformaciones. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los efectos de segundo orden (no
incluye pandeo).

Nota:
Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.
El sistema de unidades utilizado es N: (Tn) Mx,My: (Tn·m)

Pésimos Referencia

Pilar Pl Dimensión Tramo Armaduras Estribos Est. H Hpx Hpy N Mx My N Mx My

P1 1 0.45x0.40  0.00/5.10 4Ø16+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15  5.10 5.10 10.20 88.85 2.70 16.65 88.85 0.00 0.00

P2 1 0.45x0.40  0.00/5.10 4Ø16+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15  5.10 5.10 10.20 86.84 2.64 16.27 86.84 0.00 0.00

P3 1 0.45x0.40  0.00/5.10 4Ø16+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15  5.10 5.10 10.20 86.84 2.64 16.27 86.84 0.00 0.00

P4 1 0.45x0.40  0.00/5.10 4Ø16+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15  5.10 5.10 10.20 86.84 2.64 16.27 86.84 0.00 0.00

P5 1 0.45x0.40  0.00/5.10 4Ø16+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15  5.10 5.10 10.20 86.84 2.64 16.27 86.84 0.00 0.00

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
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Pésimos Referencia

Pilar Pl Dimensión Tramo Armaduras Estribos Est. H Hpx Hpy N Mx My N Mx My

P6 1 0.45x0.40  0.00/5.10 4Ø16+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15  5.10 5.10 10.20 86.84 2.64 16.27 86.84 0.00 0.00

P7 1 0.45x0.40  0.00/5.10 4Ø16+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15  5.10 5.10 10.20 86.84 2.64 16.27 86.84 0.00 0.00

P8 1 0.45x0.40  0.00/5.10 4Ø16+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15  5.10 5.10 10.20 86.84 2.64 16.27 86.84 0.00 0.00

P9 1 0.45x0.40  0.00/5.10 4Ø16+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15  5.10 5.10 10.20 88.85 2.70 16.65 88.85 0.00 0.00

P10 1 0.45x0.40  0.00/5.10 4Ø16+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15  5.10 5.10 10.20 88.85 2.70 16.65 88.85 0.00 0.00

P11 1 0.45x0.40  0.00/5.10 4Ø16+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15  5.10 5.10 10.20 86.84 2.64 16.27 86.84 0.00 0.00

P12 1 0.45x0.40  0.00/5.10 4Ø16+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15  5.10 5.10 10.20 86.84 2.64 16.27 86.84 0.00 0.00

P13 1 0.45x0.40  0.00/5.10 4Ø16+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15  5.10 5.10 10.20 86.84 2.64 16.27 86.84 0.00 0.00

P14 1 0.45x0.40  0.00/5.10 4Ø16+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15  5.10 5.10 10.20 86.84 2.64 16.27 86.84 0.00 0.00

P15 1 0.45x0.40  0.00/5.10 4Ø16+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15  5.10 5.10 10.20 93.25 2.83 17.47 93.25 0.00 0.00

P16 1 0.45x0.40  0.00/5.10 4Ø16+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15  5.10 5.10 10.20 99.68 3.02 18.68 99.68 0.00 0.00

P17 1 0.45x0.40  0.00/5.10 4Ø16+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15  5.10 5.10 10.20 99.68 3.02 18.68 99.68 0.00 0.00

P18 1 0.45x0.40  0.00/5.10 4Ø16+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15  5.10 5.10 10.20 103.49 3.14 19.39 103.49 0.00 0.00

3. Comprobación de la resistencia a cortante en pilares de hormigón

Pl: Número de planta.

Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.

Armaduras:
Primer sumando: Armadura de esquina (perfil si es pilar metálico).
Segundo sumando: Armadura de cara X.
Tercer sumando: Armadura de cara Y.

Estribos: Se indica solamente el estribo perimetral dispuesto. Si existen otros estribos y ramas debe consultar el
dibujo del cuadro de pilares. Pueden existir distintas separaciones en cabeza, pie y nudo, que puede consultar en
opciones y despiece de pilares. La separación está indicada en centímetros.

Pésimos: Esfuerzos cortantes (mayorados) correspondientes a la combinación que produce el estado de tensiones
tangenciales más desfavorable.

Nsd: Axil de cálculo [(+) compresión, (-) tracción] (Tn)
Vsdx, Vsdy: Cortante de cálculo en cada dirección (Tn)
Vrd1x, Vrd1y: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma (en cada dirección) (Tn)
Vrd2x, Vrd2y: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma (en cada dirección) (Tn)
Comprobación de la interacción en las dos direcciones (CC):

2 2
1 1 1 1

2 2
2 2 2 2

( ) +( ) 1.00

( ) +( ) 1.00

sd x rd x sd y rd y

sd x rd x sd y rd y

V V V V

V V V V

Origen de las solicitaciones pésimas:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo

Cumple:
Sí: Indica que el valor de CC es  1 para las dos comprobaciones
No: Indica que el valor de CC es  1 para alguna de las dos comprobaciones o que la separación de estribos es
mayor que la exigida por la norma

Nota:
Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.

Pésimos

Pilar Pl Dimensión Tramo Armaduras Estribos Nsd Vsdx Vrd1x Vrd2x Vsdy Vrd1y Vrd2y CC Origen Cumple

P1 1 0.45x0.40  0.00/5.10 4Ø16+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15 59.23 0.00 99.49 22.44 0.00 98.17 21.41 0.00 0.00 G Sí

P2 1 0.45x0.40  0.00/5.10 4Ø16+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15 57.90 0.00 99.49 22.26 0.00 98.17 21.23 0.00 0.00 G Sí

P3 1 0.45x0.40  0.00/5.10 4Ø16+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15 57.90 0.00 99.49 22.26 0.00 98.17 21.23 0.00 0.00 G Sí

P4 1 0.45x0.40  0.00/5.10 4Ø16+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15 57.90 0.00 99.49 22.26 0.00 98.17 21.23 0.00 0.00 G Sí

P5 1 0.45x0.40  0.00/5.10 4Ø16+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15 57.90 0.00 99.49 22.26 0.00 98.17 21.23 0.00 0.00 G Sí

P6 1 0.45x0.40  0.00/5.10 4Ø16+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15 57.90 0.00 99.49 22.26 0.00 98.17 21.23 0.00 0.00 G Sí

P7 1 0.45x0.40  0.00/5.10 4Ø16+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15 57.90 0.00 99.49 22.26 0.00 98.17 21.23 0.00 0.00 G Sí

P8 1 0.45x0.40  0.00/5.10 4Ø16+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15 57.90 0.00 99.49 22.26 0.00 98.17 21.23 0.00 0.00 G Sí

P9 1 0.45x0.40  0.00/5.10 4Ø16+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15 59.23 0.00 99.49 22.44 0.00 98.17 21.41 0.00 0.00 G Sí
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Pésimos

Pilar Pl Dimensión Tramo Armaduras Estribos Nsd Vsdx Vrd1x Vrd2x Vsdy Vrd1y Vrd2y CC Origen Cumple

P10 1 0.45x0.40  0.00/5.10 4Ø16+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15 59.23 0.00 99.49 22.44 0.00 98.17 21.41 0.00 0.00 G Sí

P11 1 0.45x0.40  0.00/5.10 4Ø16+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15 57.90 0.00 99.49 22.26 0.00 98.17 21.23 0.00 0.00 G Sí

P12 1 0.45x0.40  0.00/5.10 4Ø16+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15 57.90 0.00 99.49 22.26 0.00 98.17 21.23 0.00 0.00 G Sí

P13 1 0.45x0.40  0.00/5.10 4Ø16+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15 57.90 0.00 99.49 22.26 0.00 98.17 21.23 0.00 0.00 G Sí

P14 1 0.45x0.40  0.00/5.10 4Ø16+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15 57.90 0.00 99.49 22.26 0.00 98.17 21.23 0.00 0.00 G Sí

P15 1 0.45x0.40  0.00/5.10 4Ø16+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15 62.16 0.00 99.49 22.84 0.00 98.17 21.80 0.00 0.00 G Sí

P16 1 0.45x0.40  0.00/5.10 4Ø16+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15 66.45 0.00 99.49 23.42 0.00 98.17 22.38 0.00 0.00 G Sí

P17 1 0.45x0.40  0.00/5.10 4Ø16+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15 66.45 0.00 99.49 23.42 0.00 98.17 22.38 0.00 0.00 G Sí

P18 1 0.45x0.40  0.00/5.10 4Ø16+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15 68.99 0.00 99.49 23.77 0.00 98.17 22.72 0.00 0.00 G Sí

4. Esfuerzos de pilares, pantallas y muros por hipótesis

Pl: Número de planta.

Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.

Nota:
Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.
El sistema de unidades utilizado es N,Qx,Qy: (Tn) Mx,My,T: (Tn·m)

Base Cabeza

Pilar Pl Tramo Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T

P1 1  0.00/5.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

59.23
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

56.94
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

P2 1  0.00/5.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

57.90
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

55.60
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

P3 1  0.00/5.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

57.90
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

55.60
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

P4 1  0.00/5.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

57.90
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

55.60
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

P5 1  0.00/5.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

57.90
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

55.60
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

P6 1  0.00/5.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

57.90
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

55.60
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

P7 1  0.00/5.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

57.90
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

55.60
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

P8 1  0.00/5.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

57.90
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

55.60
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

P9 1  0.00/5.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

59.23
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

56.94
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

P10 1  0.00/5.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

59.23
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

56.94
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

P11 1  0.00/5.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

57.90
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

55.60
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

P12 1  0.00/5.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

57.90
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

55.60
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

P13 1  0.00/5.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

57.90
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

55.60
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

P14 1  0.00/5.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

57.90
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

55.60
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

P15 1  0.00/5.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

62.16
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

59.87
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

P16 1  0.00/5.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

66.45
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

64.16
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

P17 1  0.00/5.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

66.45
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

64.16
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

P18 1  0.00/5.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

68.99
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

66.70
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
Nombre Obra: Pilars del dipòsit Fecha:30/01/09
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5. Arranques de pilares, pantallas y muros por hipótesis

Nota:
Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.
El sistema de unidades utilizado es N,Qx,Qy: (Tn) Mx,My,T: (Tn·m)

Esfuerzos en arranques

Pilar Hipótesis N Mx My Qx Qy T

P1 Carga permanente
Sobrecarga de uso

59.23
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

P2 Carga permanente
Sobrecarga de uso

57.90
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

P3 Carga permanente
Sobrecarga de uso

57.90
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

P4 Carga permanente
Sobrecarga de uso

57.90
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

P5 Carga permanente
Sobrecarga de uso

57.90
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

P6 Carga permanente
Sobrecarga de uso

57.90
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

P7 Carga permanente
Sobrecarga de uso

57.90
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

P8 Carga permanente
Sobrecarga de uso

57.90
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

P9 Carga permanente
Sobrecarga de uso

59.23
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

P10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

59.23
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

P11 Carga permanente
Sobrecarga de uso

57.90
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

P12 Carga permanente
Sobrecarga de uso

57.90
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

P13 Carga permanente
Sobrecarga de uso

57.90
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

P14 Carga permanente
Sobrecarga de uso

57.90
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

P15 Carga permanente
Sobrecarga de uso

62.16
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

P16 Carga permanente
Sobrecarga de uso

66.45
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

P17 Carga permanente
Sobrecarga de uso

66.45
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

P18 Carga permanente
Sobrecarga de uso

68.99
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

6. Pésimos de pilares, pantallas y muros

6.1. Pilares

Pl: Número de planta.

Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.

Piso superior: Es la sección correspondiente a la base del tramo superior al tramo anterior

Pésimos: Esfuerzos pésimos, correspondientes a las combinaciones que cumplen para el armado actual, pero no
cumplen con el anterior armado de la tabla. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los efectos de
segundo orden y excentricidad adicional por pandeo. Las columnas de pésimos que estén vacías indican que el
pilar no cumple.

Referencia: Esfuerzos pésimos, correspondientes a las combinaciones que cumplen para el armado actual, pero
no cumplen con el anterior armado de la tabla. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los efectos de
segundo orden (no incluye pandeo).

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
Nombre Obra: Pilars del dipòsit Fecha:30/01/09

Dimensionat dels pilars del dipòsit
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Nota:
El sistema de unidades utilizado es N: (Tn) Mx,My: (Tn·m)

Pésimos Referencia

Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My

P1 1  0.00/5.10 88.85 2.70 16.65 88.85 0.00 0.00

P2 1  0.00/5.10 86.84 2.64 16.27 86.84 0.00 0.00

P3 1  0.00/5.10 86.84 2.64 16.27 86.84 0.00 0.00

P4 1  0.00/5.10 86.84 2.64 16.27 86.84 0.00 0.00

P5 1  0.00/5.10 86.84 2.64 16.27 86.84 0.00 0.00

P6 1  0.00/5.10 86.84 2.64 16.27 86.84 0.00 0.00

P7 1  0.00/5.10 86.84 2.64 16.27 86.84 0.00 0.00

P8 1  0.00/5.10 86.84 2.64 16.27 86.84 0.00 0.00

P9 1  0.00/5.10 88.85 2.70 16.65 88.85 0.00 0.00

P10 1  0.00/5.10 88.85 2.70 16.65 88.85 0.00 0.00

P11 1  0.00/5.10 86.84 2.64 16.27 86.84 0.00 0.00

P12 1  0.00/5.10 86.84 2.64 16.27 86.84 0.00 0.00

P13 1  0.00/5.10 86.84 2.64 16.27 86.84 0.00 0.00

P14 1  0.00/5.10 86.84 2.64 16.27 86.84 0.00 0.00

P15 1  0.00/5.10 93.25 2.83 17.47 93.25 0.00 0.00

P16 1  0.00/5.10 99.68 3.02 18.68 99.68 0.00 0.00

P17 1  0.00/5.10 99.68 3.02 18.68 99.68 0.00 0.00

P18 1  0.00/5.10 103.49 3.14 19.39 103.49 0.00 0.00

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
Nombre Obra: Pilars del dipòsit Fecha:30/01/09
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Pilar Planta Cota Desp. X
(m)

Desp. Y
(m)

Desp. Z
(m)

P1 Coberta 5.10 0.00000000 0.00000000 0.00028249

Cimentación 0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000

P2 Coberta 5.10 0.00000000 0.00000000 0.00027597

Cimentación 0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000

P3 Coberta 5.10 0.00000000 0.00000000 0.00027597

Cimentación 0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000

P4 Coberta 5.10 0.00000000 0.00000000 0.00027597

Cimentación 0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000

P5 Coberta 5.10 0.00000000 0.00000000 0.00027597

Cimentación 0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000

P6 Coberta 5.10 0.00000000 0.00000000 0.00027597

Cimentación 0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000

P7 Coberta 5.10 0.00000000 0.00000000 0.00027597

Cimentación 0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000

P8 Coberta 5.10 0.00000000 0.00000000 0.00027597

Cimentación 0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000

P9 Coberta 5.10 0.00000000 0.00000000 0.00028249

Cimentación 0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000

P10 Coberta 5.10 0.00000000 0.00000000 0.00028249

Cimentación 0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000

P11 Coberta 5.10 0.00000000 0.00000000 0.00027597

Cimentación 0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000

P12 Coberta 5.10 0.00000000 0.00000000 0.00027597

Cimentación 0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000

P13 Coberta 5.10 0.00000000 0.00000000 0.00027597

Cimentación 0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000

P14 Coberta 5.10 0.00000000 0.00000000 0.00027597

Cimentación 0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000

P15 Coberta 5.10 0.00000000 0.00000000 0.00029674

Cimentación 0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000

P16 Coberta 5.10 0.00000000 0.00000000 0.00031760

Cimentación 0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000

P17 Coberta 5.10 0.00000000 0.00000000 0.00031760

Cimentación 0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000

P18 Coberta 5.10 0.00000000 0.00000000 0.00032995

Cimentación 0.00 0.00000000 0.00000000 0.00000000

Desplazamientos de pilares
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Elemento Pos. Diám. No. Long.
(cm)

Total
(cm)

B 500 S, CN
(Kg)

P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8
P9=P10=P11=P12=P13=P14

P15=P16=P17=P18

1 Ø16 4 550 2200 34.7
2 Ø12 4 540 2160 19.2
3 Ø16 4 125 500 7.9
4 Ø12 4 115 460 4.1
5 Ø6 41 159 6519 14.5
6 Ø6 41 49 2009 4.5
7 Ø6 41 54 2214 4.9

98.8
1778.4

Total+10%:
(x18):

Ø6: 473.4
Ø12: 460.8
Ø16: 844.2
Total: 1778.4

45

40

P1

P2

P2

4P1Ø16(550)
4P2Ø12(540)
4P3Ø16(125)
4P4Ø12(115)

39

34

P5

34

P6

39
P7

41P5Ø6(159)
41P6Ø6(49)
41P7Ø6(54)

Pos. Diám. No. Long.
(cm)

Total
(cm)

x 18
(cm)

1 Ø16 4 550 2200 39600
2 Ø12 4 540 2160 38880
3 Ø16 4 125 500 9000
4 Ø12 4 115 460 8280
5 Ø6 41 159 6519 117342
6 Ø6 41 49 2009 36162
7 Ø6 41 54 2214 39852

+0.00

+5.10

4P
1Ø

16
(5

50
)

4P
2Ø

12
(5

40
)

40

4P
3Ø

16
(1

25
)

30

4P
4Ø

12
(1

15
) P

5+
P

6
+P

7c
/6

10
 Ø

6

P
5+

P
6

+P
7c

/1
5

26
 Ø

6

P
5+

P
6

+P
7c

/1
0

5 
Ø

6

P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=P9=P10
P11=P12=P13=P14=P15=P16=P17
P18

Pilares que terminan en
Coberta
Hormigón:  HA-30 , Control Estadístico 
Acero:  B 500 S , Control Normal 
Escala: 1:50

Resumen Acero
Coberta
Pilares

Long. total
(m)

Peso+10%
(Kg)

B 500 S, CN Ø6 1933.6 472
Ø12 471.6 461
Ø16 486.0 844 1777

Total
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1.- DATOS OBRA
Hormigón: HA-30, Control estadístico
Acero: B 500 S, Control reducido
Recubrimiento (superior) : 4.00 cm
Recubrimiento (inferior) : 4.00 cm
Recubrimiento (lateral) : 4.00 cm
Recubrimiento (frontal) : 4.00 cm
Recubrimiento (arranques) : 4.00 cm
Tamaño máximo del árido: 20.0 mm
Espesor hormigón limpieza: 10.0 cm
Tensión admisible del terreno: 2.2 Kp/cm2
Acero laminado:  S275 
Acero de pernos: B 500 S

Estados límite

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones CTE

Control de la ejecución: Normal

Categoría de uso: A. Zonas residenciales

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE

Categoría de uso: A. Zonas residenciales

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno Acciones características

2.- DESCRIPCIÓN

Referencias Geometría Armado

P-1 Zapata cuadrada
Ancho: 205.0 cm
Canto: 60.0 cm

X: 10Ø20 c/ 20
Y: 10Ø20 c/ 20

3.- DESCRIPCIÓN DE CARGAS
Tabla de cargas

Referencias Carga permanente

P-1 Axil: 66.70 Tn
Momento X: 11.17 Tn·m
Momento Y: 0.00 Tn·m
Cortante X: 0.00 Tn
Cortante Y: 0.00 Tn
Torsor: 0.00 Tn·m

4.- COMPROBACIÓN

Referencia: P-1

Dimensiones: 205 x 205 x 60

Armados: Xi:Ø20 c/ 20 Yi:Ø20 c/ 20

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media: Máximo: 2.16 Kp/cm2
Calculado: 1.737 Kp/cm2 Cumple

    - Tensión máxima acc. gravitatorias: Máximo: 2.7 Kp/cm2
Calculado: 2.515 Kp/cm2 Cumple

Flexión en la zapata:

    - En dirección X: Momento: 26.48 Tn·m Cumple

    - En dirección Y: Momento: 20.39 Tn·m Cumple

Vuelco de la zapata:

Nombre Obra: Sabata tipus Fecha:30/01/09

Dimensionat de les sabates
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Referencia: P-1

Dimensiones: 205 x 205 x 60

Armados: Xi:Ø20 c/ 20 Yi:Ø20 c/ 20

Comprobación Valores Estado

    - En dirección X:
      Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de

seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio. Reserva seguridad: 569.9 % Cumple

    - En dirección Y:
      En este caso no es necesario realizar la comprobación de vuelco Sin momento de vuelco Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 611.63 Tn/m2
Calculado: 133.69 Tn/m2 Cumple

Cortante en la zapata:

    - En dirección X: Cortante: 19.33 Tn Cumple

    - En dirección Y: Cortante: 14.84 Tn Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)

Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P-1:

Mínimo: 31 cm
Calculado: 52 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.0018 

    - En dirección X: Calculado: 0.0027 Cumple

    - En dirección Y: Calculado: 0.0027 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) Calculado: 0.0027 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0017 Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0014 Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
    - Parrilla inferior:
      Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98)

Mínimo: 12 mm
Calculado: 20 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991

    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 27 cm
Calculado: 54 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 20 cm
Calculado: 54 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 21 cm
Calculado: 56 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 21 cm
Calculado: 56 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 20 cm

    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Nombre Obra: Sabata tipus Fecha:30/01/09

Dimensionat de les sabates
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P-1

Obra: Sabata tipus
Descripción: Dimensionat de les sabates
Norma de hormigón: EHE-CTE
Norma de acero laminado: CTE DB-SE A
Hormigón: HA-30, Control estadístico
Acero: B 500 S, Control reducido
Recubrimiento (superior) : 4.00 cm
Recubrimiento (inferior) : 4.00 cm
Recubrimiento (lateral) : 4.00 cm
Recubrimiento (frontal) : 4.00 cm
Recubrimiento (arranques) : 4.00 cm
Tamaño máximo del árido: 20.0 mm
Acero laminado:  S275 
Acero de pernos: B 500 S
Escala: 1: 50

CUADRO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

Referencias Dimensiones (cm) Canto (cm) Armado inf. X Armado inf. Y

P-1 205x205 60 10Ø20 c/ 20 10Ø20 c/ 20

Cuadro de arranques

Referencias Armado de esquina Armado cara X Armado cara Y

P-1 4 Ø12 2 Ø12 2 Ø12

Resumen Acero
Elemento de cimentación

Long. total
(m)

Peso+10%
(Kg)

B 500 S, CR Ø6 4.4 1
Ø12 5.6 5
Ø16 7.7 13
Ø20 47.0 128 147

Total

cobi
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1. Introducció 

En aquest annex es recull la justificació de preus per a les obres 
projectades. A continuació s’adjunta el llistat extret del programa TCQ. 
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Nou abastament en alta a la comarca de l´Anoia. Fase 2a. Tram la Pobla de Claramunt-Igualada.
Dipòsit del Puig

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 23,29000 €

A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 22,31000 €

A013U001 h Ajudant 19,53000 €

A0140000 h Manobre 18,39000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,03000 €

Nou abastament en alta a la comarca de l´Anoia. Fase 2a. Tram la Pobla de Claramunt-Igualada.
Dipòsit del Puig

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C131U560 h Retroexcavadora mixta 44,32000 €

C133U540 h Corró tàndem 2500 kg 19,93000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 41,71000 €

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 54,58000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,29000 €

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,22000 €

C200U003 h Cisalla elèctrica 2,39000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,85000 €

cobi
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Nou abastament en alta a la comarca de l´Anoia. Fase 2a. Tram la Pobla de Claramunt-Igualada.
Dipòsit del Puig

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 0,78000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 13,43000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 69,13000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,08000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

30,00000 €

B064U020 m3 Formigó HM-20/B/20 64,34000 €

B071U001 m Junt de poliuretà SIKAFLEX 2,40000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,13000 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,62000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 20,64000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,54000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,27000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,40000 €

B0GAB4E Y m Peça de morter hidrofugo, llis, de la casa Breinco, 400x200x200cm, per coronament de paret de
bloc

10,75000 €

B7J1UA10 m Junt d'estanqueïtat de PVC de 30cm d'amplada, inclòs part proporcional de peces T, en creu o de
cantonada

9,76000 €

Nou abastament en alta a la comarca de l´Anoia. Fase 2a. Tram la Pobla de Claramunt-Igualada.
Dipòsit del Puig

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 87,65000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,03000 = 19,98150

Subtotal: 19,98150 19,98150
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,29000 = 0,93525

Subtotal: 0,93525 0,93525
Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 13,43000 = 20,54790
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 69,13000 = 13,82600

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,78000 = 0,15600
B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,08000 = 32,00000

Subtotal: 66,52990 66,52990
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 19,98200 = 0,19982

Subtotal: 0,19982 0,19982

COST DIRECTE 87,64647

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,64647
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Nou abastament en alta a la comarca de l´Anoia. Fase 2a. Tram la Pobla de Claramunt-Igualada.
Dipòsit del Puig

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

P-1 E0330005 u Vàlvula de papallona amb desmultiplicador manual
model Amvi Aquisoria o similar de DN350, PN 16.
Cos de fundició nodular, eix d'acer inoxidable,
papallona d'acer inoxidable, anell d'estanqueïtat XC.

Rend.: 1,000 1.992,20 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-2 E0330007 u Vàlvula de papallona motoritzada model Amvi
Aquisoria o similar de DN 350, PN 10-16. Cos de
fundició nodular, eix d'acer inoxidable, papallona
d'acer inoxidable, anell d'estanqueïtat XC,
accionament motoritzable, motor AUMA24 V DC i
sistema de comunicacions PRIFIBUS-DP.

Rend.: 1,000 3.524,97 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-3 E0330008 u Subministrament i col·locació de cabalímetre Optiflux
2300 de DN 350 PN 10-16 de Krohne. Motor 24 V
DC, IP 68, sistema de comunicacions
PROFIBUS-DP, pulsos de sortida i 50 m de cable.

Rend.: 1,000 3.187,80 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-4 E0330009 u Subministrament i col·locació de ventosa trifuncional
model VAG Twinjet, DN 80

Rend.: 1,000 507,44 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-5 E0330011 u Vàlvula de comporta de tancament elàstic de D.150
model Belgicast o similar + rodet de desmontatge.

Rend.: 1,000 680,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-6 E0330012 u Rodet de desmontatge telescòpic de DN 350, PN 16
model Belgicast o similar

Rend.: 1,000 673,95 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-7 E0330014 u Estructura de suport de placa alveolar en la formació
de forats al sostre, composta de xapa d'acer
galvanitzat de 8 mm de gruix i 1200 mm de llargària
al recolzament de la plaques

Rend.: 1,000 287,30 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-8 E0330016 u Vàlvula de comporta de tancament elàstic de D.80
model Belgicast o similar + rodet de desmontatge

Rend.: 1,000 295,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-9 E0330017 u Bomba d'esgotament amb vàlvula de retenció VRD
model DX 50-11 de FLYGT de 1,1 kw de potència i
50 Hz

Rend.: 1,000 701,44 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-10 E0330018 u Junt aïllant monoblock model NG4/B d'ARGO DN500
PN16

Rend.: 1,000 2.596,55 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-11 E0330019 u Vàlvula de comporta de tancament elàstic de D.100
model Belgicast o similar

Rend.: 1,000 523,67 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-12 E033001X u 1638-3 PC Estructura de suport de placa alveolar en
la formació de forats al sostre, composta de xapa
d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix i 1100 mm de
llargària al recolzament de la plaques

Rend.: 1,000 319,80 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-13 E0330020 u Subministrament i col·locació de ventosa trifuncional
model VAG Twinjet, DN 10

Rend.: 1,000 882,21 €

_____________________________________________________________________________________________________________

Nou abastament en alta a la comarca de l´Anoia. Fase 2a. Tram la Pobla de Claramunt-Igualada.
Dipòsit del Puig

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

P-14 E03300XX u 1638-PC Pont grua de 7 m de llum amb polipast de
cadena per a 1000 kg de càrrega, inclós tranport i
muntatge.

Rend.: 1,000 15.587,20 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-15 E03F0001 u Filtre de peu marca VAG FES o similar DN350 PN10
embridat amb cistell d'acer inoxidable

Rend.: 1,000 2.758,68 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-16 E222T060 m3 Excavació de rases, en tot tipus de terreny inclòs
roca, amb mitjans mecànics.

Rend.: 1,000 12,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-17 E7C15A13 m2 Aïllament amorf en solera de gruix 10 cm, amb argila
expandida de densitat 300 kg/m3, abocada en sec

Rend.: 1,000 12,74 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-18 E8J35D7Z m Coronament de paret de 25 cm de gruix, amb peça
de morter de ciment hidrofug, color gris, llis, de la
casa Breinco, amb dos cantells en escaire, col.locada
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 21,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 22,31000 = 6,69300

Subtotal: 9,45150 9,45150
Materials

B0GAB4E Y m Peça de morter hidrofugo, llis, de la casa Breinco,
400x200x200cm, per coronament de paret de bloc

1,050      x 10,75000 = 11,28750

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0032      x 87,64647 = 0,28047

Subtotal: 11,56797 11,56797
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 9,45133 = 0,14177

Subtotal: 0,14177 0,14177

COST DIRECTE 21,16124
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,16124

P-19 EAUCX110 u Porta d'acer, de dues fulles batents per a un llum de
200x240 cm, amb bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'
1mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de
planxa d'acer conformada en fred, col·locada.

Rend.: 1,000 800,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-20 EAUCX111 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de
90x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5
mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix
i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer
conformada en fred, col.locada

Rend.: 1,000 196,66 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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Nou abastament en alta a la comarca de l´Anoia. Fase 2a. Tram la Pobla de Claramunt-Igualada.
Dipòsit del Puig

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

P-21 ED51U330 u Bunera antigrava formada per xapa base d'acer
inoxidable plegada amb l de 70x50+30 cm i peça tub
de 100 mm soldat, caixa fixada a la xapa plana
d'entramat de platines d'acer galvanitzat de 30x30x20
cm amb tapa de registre, amb les fixacions
mecàniques.

Rend.: 1,000 60,49 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-22 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt a cel obert, amb mitjans mecànics.

Rend.: 1,000 10,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-23 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la
pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

Rend.: 1,000 1,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-24 G226U035 m2 Refinat i compactació amb mitjans mecànics de
l'explanada

Rend.: 1,000 0,60 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-25 G228U410 m3 Rebliment i compactació fins el 95% del PN amb
material procedent de la pròpia excavació en la zona
de rebliment principal per a rases d'amplada a la
base major de 1,20 m mesurada sobre perfil

Rend.: 1,000 4,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 18,39000 = 1,47120

Subtotal: 1,47120 1,47120
Maquinària

C133U540 h Corró tàndem 2500 kg 0,040 /R x 19,93000 = 0,79720
C131U560 h Retroexcavadora mixta 0,040 /R x 44,32000 = 1,77280

Subtotal: 2,57000 2,57000

COST DIRECTE 4,04120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,04120

P-26 G22DU030 m2 Esbrossada en tot tipus de vegetació, fins i tot tala
d'arbres, deixant la llenya a disposició de
l'administració, en qualsevol tipus de terreny,
definides als plànols, mesurat sobre amplada teòrica,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 0,60 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-27 G2412340 m3 Càrrega i transport a abocador o lloc d'ús, de material
procedent d'excavació, amb un recorregut màxim de
10km amb camió de 12 t, inclòs cànons d'abocament.

Rend.: 1,000 12,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-28 G2510A25 m Subministrament i col·locació de jàssera pretensada
de 40x65 segons plànol de detall

Rend.: 1,000 189,60 €

_____________________________________________________________________________________________________________

Nou abastament en alta a la comarca de l´Anoia. Fase 2a. Tram la Pobla de Claramunt-Igualada.
Dipòsit del Puig

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

P-29 G2510A26 m2 Subministrament i col·locació de plaques alveolars de
35 cm de gruix, inclòs capa de compressió de 5 cm
de gruix amb un xarxat de 15x30 dn6.

Rend.: 1,000 102,10 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-30 G2510A28 m Subministrament i col·locació de banda de neoprè de
50x10 per recolzament de plaques alveolars i
jàsseres.

Rend.: 1,000 5,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-31 G2510A29 m Subministrament i col·locació de junta hidroexpansiva
adeka model KM-2005

Rend.: 1,000 10,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-32 G2510A2X u Subministrament i col·locació de pastilles de neoprè
de 200x150x28 per recolzament de jàsseres.

Rend.: 1,000 31,51 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-33 G2510A85 u Subministrament i col·locació de tapa d'acer
galvanitzat de dimensions 80x80

Rend.: 1,000 190,25 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-34 G2510A86 U Subministrament i col·locació de pates de polipropilè. Rend.: 1,000 8,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-35 G2510AXX m2 Subministrament i col·locació de plaques alveolars de
15 cm de gruix, inclòs capa de compressió de 5 cm
de gruix amb un xarxat de 15x30 dn6, capa de butil
de 1,5 mm, geotextil i capa de graves de fins a 15 cm.

Rend.: 1,000 65,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-36 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de
gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament,
estesa i esquerdejat.

Rend.: 25,111 6,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,77775
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 1,46470
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,23187
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,87571

Subtotal: 3,35003 3,35003
Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,105      x 30,00000 = 3,15000

Subtotal: 3,15000 3,15000

COST DIRECTE 6,50003
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,50003

P-37 G440AT04 Kg Acer S275 JR o similar, de límit elàstic no inferior a
275 N/mm2, en forma de perfil laminat i/o placa
d'ancoratge, transportat i col·locat a obra. El preu
inclou l'acabat mitjançant galvanització en calent
segons norma EN/ISO 1461, així com la p.p. de les
soldadures d'unió que calgui realitzar en obra, les
quals es galvanitzaran en fred amb l'aplicació d'una
pintura rica en zenc com la 'Epochrom Rich Zinc' de

Rend.: 1,000 2,66 €
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Nou abastament en alta a la comarca de l´Anoia. Fase 2a. Tram la Pobla de Claramunt-Igualada.
Dipòsit del Puig

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

la casa Cros o una altre similar de major qualitat.
També inclou la p.p. de la fixació de la placa
d'ancoratge al formigó.

_____________________________________________________________________________________________________________

P-38 G450U050 m3 Formigó ha-30/b/20/IV en solera inclòs col·locació,
vibrat i curat.

Rend.: 1,000 85,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-39 G450U051 m3 Formigó ha-30/b/20/IV en murs inclòs col·locació,
vibrat i cura

Rend.: 1,000 87,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-40 G450U059 m3 Formigó ha-30/b/20/IV en pilars, inclòs col·locació,
vibrat i curat

Rend.: 1,000 90,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-41 G450U05X m3 Formigó ha-30/b/20/IV en coberta inclòs col·locació,
vibrat i curat.

Rend.: 1,000 87,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-42 G450U06X m3 Formigó ha-25/b/20/IV en murs inclòs col·locació,
vibrat i cura

Rend.: 1,000 84,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-43 G450U0M0 m3 Subministrament i col·locació de formigó HM-20 per a
formació de pendents

Rend.: 1,000 71,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900

Subtotal: 4,03800 4,03800
Materials

B064U020 m3 Formigó HM-20/B/20 1,050      x 64,34000 = 67,55700

Subtotal: 67,55700 67,55700

COST DIRECTE 71,59500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,59500

P-44 G45LR2B1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i
proteccions, HM-20/F/20/I, apte per a classe
d'exposició I, inclòs col·locació, vibrat i curat

Rend.: 1,000 98,69 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-45 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

Rend.: 926,937 0,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,673 /R x 21,99000 = 0,06341
A0112000 h Cap de colla 0,243 /R x 23,29000 = 0,00611
A013U001 h Ajudant 2,673 /R x 19,53000 = 0,05632

Subtotal: 0,12584 0,12584
Maquinària

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,675 /R x 2,22000 = 0,00162
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C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,189 /R x 41,71000 = 0,00850
C200U003 h Cisalla elèctrica 0,675 /R x 2,39000 = 0,00174

Subtotal: 0,01186 0,01186
Materials

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,62000 = 0,65100

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,13000 = 0,01130

Subtotal: 0,66230 0,66230

COST DIRECTE 0,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,80000

P-46 G4B0U021 kg Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 n/mm2, col·locat en pilars.

Rend.: 1,000 0,80 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-47 G4DOU65 m2 Formació de paret de blocs de formigó de 40x20x20
tipus llis, inclòs pp de formació junts i peces
especials, col·locat amb morter amb arena elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l.

Rend.: 1,000 40,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-48 G4DOU6X m2 Formació de paret de blocs de formigó de 40x20x9
tipus llis, inclòs pp de formació junts i peces
especials, col·locat amb morter amb arena elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l.

Rend.: 1,000 40,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-49 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist Rend.: 15,079 20,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,53000 = 3,88554
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 5,83328
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,54453
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 18,39000 = 3,65873

Subtotal: 14,92208 14,92208
Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 54,58000 = 0,72392
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums

inclosos
1,000 /R x 6,85000 = 0,45427

Subtotal: 1,17819 1,17819
Materials

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,40000 = 0,56000
B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,27000 = 0,17025
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a

10 usos
1,000      x 1,26000 = 1,26000

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0,030      x 20,64000 = 0,61920

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,43000 = 1,29000

Subtotal: 3,89945 3,89945
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COST DIRECTE 19,99972
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,99972

P-50 G4D0U012 m2 Encofrat i desencofrat vertical en pilars fins a una
alçada de 5 m

Rend.: 1,000 28,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-51 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist Rend.: 12,900 25,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,53000 = 4,54186
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 6,81860
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,80543
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 18,39000 = 4,27674

Subtotal: 17,44263 17,44263
Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,85000 = 0,53101

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 54,58000 = 0,84620

Subtotal: 1,37721 1,37721
Materials

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,40000 = 0,56000
B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,27000 = 0,17025
B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150

usos
0,030      x 20,64000 = 0,61920

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,43000 = 1,29000
B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22

mm, per a 3 usos
1,000      x 3,54000 = 3,54000

Subtotal: 6,17945 6,17945

COST DIRECTE 24,99929
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,99929

P-52 G774U0N2 m Cinta adhesiva POLYKEN per protecció anticorrosiva
de la caldereria enterrada, totalment col·locada.

Rend.: 1,000 7,43 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-53 G7J1UA11 m Subministrament i col·locació de junt d'estanqueïtat
de PVC de 30cm d'amplada, inclòs part proporcional
de peces en T, en creu o de cantonada, repicat de 2
cm, neteja de la junta, aplicació de la imprimació
SIKA PRIMER-1 segons indicacions fitxa tècnica
SIKAFLEX-11 FC, segellat de junta mitjançant masilla
de poliuretà (SIKAFLEX 11FC) i enrasat amb la
superfície formigonada.

Rend.: 0,393 32,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,39000 = 9,35878
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A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 21,99000 = 11,19084

Subtotal: 20,54962 20,54962
Materials

B7J1UA10 m Junt d'estanqueïtat de PVC de 30cm d'amplada,
inclòs part proporcional de peces  T, en creu o de
cantonada

1,000      x 9,76000 = 9,76000

B071U001 m Junt de poliuretà SIKAFLEX 1,000      x 2,40000 = 2,40000

Subtotal: 12,16000 12,16000

COST DIRECTE 32,70962
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,70962

P-54 GD5A0160 m Tub dren de PVC de doble paret ranurat DN160 i
SN>=8 KN/m2

Rend.: 1,000 11,35 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-55 GD5A0200 m Tub dren de PVC de doble paret ranurat DN200 i
SN>=8 KN/m2

Rend.: 1,000 15,13 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-56 GD5A0315 m Tub dren de PVC de doble paret ranurat DN315 i
SN>=8 KN/m2

Rend.: 1,000 35,24 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-57 GD5A1160 m Tub dren de PVC de doble paret DN160 i SN>=8
KN/m2

Rend.: 1,000 11,36 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-58 GD5A1200 m Tub dren de PVC de doble paret DN200 i SN>=8
KN/m2

Rend.: 1,000 16,55 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-59 GD5A1315 m Tub dren de PVC de doble paret DN315 i SN>=8
KN/m2

Rend.: 1,000 42,71 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-60 GD5APE04 m Colze de 90 º per a tub de PVC corrugat de DN315 Rend.: 1,000 115,15 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-61 GD5APE07 m Colze de 90 º per a tub de PVC corrugat de DN200 Rend.: 1,000 83,95 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-62 GD5APE08 m Derivació de PVC DN200 Rend.: 1,000 65,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-63 GD5APE09 m Derivació de PVC DN315 Rend.: 1,000 99,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-64 GF12T180 kg Acer al carboni sense soldadura, ST-37.0, galvanitzat
en calent, en formació de caldereria d'entrada i
sortides del dipòsit, inclosa p.p.de tornilleria i juntes

Rend.: 1,000 3,20 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-65 GF13ATF1 m Subministrament i muntatge de canonada d'acer
helicosoldat, de límit elàstic 235MPa, diàmetre
exterior de 508 mm i guix 5,6 mm (508 x 5,6 mm),
revestida interiorment amb morter de ciment (6 mm) i
exteriorment, amb polipropilè (guix mínim 2'5mm). El
preu inclou la p.p. de soldadura d'unió entre tubs i la
continuïtat del revestiment anticorrosiu en les unions
amb maneguets termoretràctils, així com la p.p. de

Rend.: 1,000 191,22 €
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les proves hidràuliques de recepció.

_____________________________________________________________________________________________________________

P-66 GF1BATF2 ut Subministrament i muntatge de peça especial colze,
d'angle entre 22'5º i 45º, d'acer helicosoldat, de límit
elàstic 235MPa, diàmetre exterior de 508 mm,
revestiment interior de morter de ciment del mateix
gruix que la canonada principal, revestiment exterior
de polietilè de 2,2 mm de gruix. El preu inclou la p.p.
de soldadures d'unió a banda i banda i la continuïtat
del revestiment anticorrosiu en les unions amb
maneguets termoretràctils de polietilè, així com la p.p.
de les proves hidràuliques i de recepció.

Rend.: 1,000 1.966,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-67 GF1BATF3 ut Subministrament i muntatge de peça especial colze,
d'angle menor o igual a 22'5º, d'acer helicosoldat, de
límit elàstic 235MPa, diàmetre exterior de 508 mm,
revestiment interior de morter de ciment del mateix
gruix que la canonada principal, revestiment exterior
de polietilè de 2,2 mm de gruix. El preu inclou la p.p.
de soldadures d'unió a banda i banda i la continuïtat
del revestiment anticorrosiu en les unions amb
maneguets termoretràctils de polietilè, així com la p.p.
de les proves hidràuliques i de recepció.

Rend.: 1,000 1.222,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-68 GFB1R663 m Col·locació de tub de polietilè d'alta densitat, tipus
PE-100, de DN 630 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, col·locat al fons de la rasa i provat

Rend.: 1,000 66,81 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-69 GFBDU070 u Subministrament i col·locació de portabrida de
polietilè PE 100 de 630mm de tope, PN 10, curt, tipus
ACUSTER

Rend.: 1,000 868,91 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-70 GFXXSUP1 u Suport lliscant per a canonada de DN350 constituït
per llit de formigó armat amb làmina de neoprè en el
contacte entre suport i canonada.

Rend.: 1,000 98,67 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-71 GFXXSUP2 u Suport per a canonada de DN350 constituït per llit de
formigó armat amb làmina de neopré en el contacte
formigó - tub i abraçadora metàl·lica

Rend.: 1,000 101,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-72 GFXXSUP3 u Suport per a canonada de DN500 constituït per llit de
formigó armat amb làmina de neopré en el contacte
formigó - tub i abraçadora metàl·lica

Rend.: 1,000 105,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-73 GFXXSUP4 u Suport per a canonada de DN630 constituït per llit de
formigó armat amb làmina de neopré en el contacte
formigó - tub i abraçadora metàl·lica

Rend.: 1,000 111,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-74 GPNTA002 u Colze d'angle entre 67,5 graus i 90, d'acer helicoidal Rend.: 1,000 2.281,72 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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P-75 GPNTPE02 u Colze d'angle de 45 a 90 DN630 PN10 en PEAD Rend.: 1,000 1.360,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-76 GS5AR505 u Vàlvula de papallona motoritzable model Amvi
Aquisoria o similar de DN 500, PN 10. Cos de
fundició nodular, eix d'acer inoxidable, papallona
d'acer inoxidable, anell d'estanqueïtat XC,
accionament motoritzable, motor AUMA24 V DC i
sistema de comunicacions PRIFIBUS-DP.

Rend.: 1,000 2.448,29 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-77 GS5ARQXX u Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora
de cabal tipus 2710 d'IRUA o similard de DN 350
PN16 i accionament mitjançant actuador elèctric.

Rend.: 1,000 13.080,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-78 GS5ARQXY u Subministrament i instal·lació de filtre de pas recte
d'IRUA o similar DN350 PN16. Cos tipus globus en
fundició nodular GJ-S500-7 i tamís cilíndric d'acer
inox. A304. Recubriment intern i extern de 150 micres
d'epoxi atòxic. Damb vàlvula de bola d'acer
inoxidable en la seva part superior.

Rend.: 1,000 4.691,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-79 GS5ASPXX u Subministrament i instal·lació de vàlvula mantenedora
de pressió tipus 2670 d'IRUA o similard de DN 350
PN16.

Rend.: 1,000 10.730,77 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-80 GS5TR0X0 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de
desmuntatge de simple brida i junta piramidal de DN
150 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola
exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus
accesoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

Rend.: 1,000 205,63 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-81 GS5TR0X1 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de
desmuntatge de simple brida i junta piramidal de DN
150 mm; PN 1,0 MPa, brides, virola interior i virola
exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus
accesoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

Rend.: 1,000 191,87 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-82 GS5TU350 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de
desmuntatge de simple brida i junta piramidal de DN
350 mm; PN 1,0 MPa, brides, virola interior i virola
exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus
accesoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

Rend.: 1,000 522,69 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-83 GS5TU500 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de
desmuntatge de simple brida i junta piramidal de DN
500 mm; PN 1,0 MPa, brides, virola interior i virola
exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus
accesoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

Rend.: 1,000 842,42 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-84 M0000001 m Escala de seguretat d'acer galvanitzat, composta
d'escala de gat fixada mecànicament al parament
vertical i protecció segons plànols.

Rend.: 1,000 305,39 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-85 M0000004 u Subministrament i col·locació de tapa d'acer
galvanitzat de dimensions 111x218 m.

Rend.: 1,000 460,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-86 M0000005 u Estructura de suport de placa alveolar en la formació
de forats al sostre, composta de xapa d'acer
galvanitzat de 8 mm de gruix i 1400 mm de llargària
al recolzament de la plaques

Rend.: 1,000 300,30 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-87 M0000023 u Formació de ventilació comprenent el següent: paret
de gero arrebossada i pintada a color RAL 7002 i
barret tipus SAS o similar.

Rend.: 1,000 260,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-88 M0000026 u Porta corredera metàl·lica acabada pintada, muntada
sobre guia. Inclou pilastres dels extrems.

Rend.: 1,000 1.925,95 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-89 M0000046 u Formació de passamurs, amb encofrat de formigó i
posterior rejuntat amb morter tipus SIKATOP o similar

Rend.: 1,000 90,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-90 M0000048 m Formació de rasa sota tanca de simple torsió Rend.: 1,000 18,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-91 M0000050 m2 Subministrament i col·locació d'impermeabilització de
coberta mitjançant dues làmines bituminoses amb
elastòmer (SBS), formada per: 1 làmina tipues
LBM(SBS)-40-FP-160, 1 làmina LBM(SBS)-30-FV-60,
inclusivament la de p.p. de reforços en juntes i
cantells perimetrals.

Rend.: 1,000 16,55 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-92 M00000N3 m2 Subministrament i col·locació d'entramat metàl·lic per
a passera i escales, inclòs elements de muntatge i
subjecció.

Rend.: 1,000 92,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-93 M00000N6 m Mitja canya de morter amb fibra de vidre, segellat
amb SIKA, a la unió de la solera amb el mur. Inclou
repicat, preparació i neteja de la superfície, realització
de la mitja canya mitjançant morter de reparació SIKA
MONOTOP 612 reforçat amb malla de fibra de vidre i
2 capes d'impermeabilització amb morter SIKA TOP
SEAL 107.

Rend.: 1,000 28,35 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-94 M0000N8B u Construcció de passamurs de DN350 i longitud 0,80
m amb xapa de 6,3 mm d'acer galvanitzat soldada a
l'armadura passiva del mur, que es descobreix per
soldar-la posteriorment a la canonada.

Rend.: 1,000 395,20 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-95 M0000N8C u Construcció de passamurs de DN500 i longitud 0,80
m amb xapa de 6,3 mm d'acer galvanitzat soldada a
l'armadura passiva del mur, que es descobreix per
soldar-la posteriorment a la canonada.

Rend.: 1,000 504,40 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-96 M0000N8D u Construcció de passamurs de DN150 i longitud 0,80
m amb xapa de 4 mm d'acer galvanitzat soldada a
l'armadura passiva del mur, que es descobreix per
soldar-la posteriorment a la canonada.

Rend.: 1,000 215,23 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-97 M1001001 u Finestra de 120x55 d'acer, amb lames, acabada i
pintada

Rend.: 1,000 312,91 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-98 M7732002 m2 Impermeabilització sota la cota d'excavació amb
geomembrana de polietilé d'alta densitat ATARFIL
HDPE d'1,5 mm d'espessor

Rend.: 1,000 6,34 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-99 MB131CC0 m Barana d'alumini anoditzat, amb muntants i brèndoles
a 12 cm de separació, de 100 a 120 cm d'alçària,
ancorada amb fixacions mecàniques.

Rend.: 1,000 120,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-100 MD15B971 m Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea
d'aplicació B D=160 mm, incloses le peces especials i
fixat mecànicament amb brides.

Rend.: 1,000 18,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-101 MDDZ3154 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa,
de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter.

Rend.: 1,000 70,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-102 MNOUXXXX m Canaleta per a drenatge de formigó per a recollida
d'aigua en talussos. Inclou tansport i col·locació.

Rend.: 1,000 70,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-103 MNZ1U020 m3 Formigó HM-15 per a reompliments i nivellació Rend.: 1,000 80,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-104 NNOU2011 m3 Reblert de rasa amb graves 12/18 mm, amb mitjans
mecànics.

Rend.: 1,000 15,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

NNOU2100 m Hinca a rotació de canonada d'acer en DN300 en
terreny fàcilment excavable, sense roques ni bolos i
amb nivell freàtic controlat.

Rend.: 1,000 230,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

NNOU2200 m Subministrament de camisa d'acer de 4 mm DN300
fabricada amb CNC i soldada longitudinalment per
posicionador, norma europea, qualitat ST-37
AP-11.Servida en trams de 3 o 6 m.

Rend.: 1,000 115,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

NNOU2400 u Transport de maquinària, equips i canonada,
instal·lació i muntatge.

Rend.: 1,000 3.400,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-105 NNOU20072 m Subministrament i col·locació de tanca metàl·lica
galvanitzada plastificada en verd de simple torsió, de
2 metres d'alçada

Rend.: 1,000 20,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-106 NPERDRE1 m Hinca a rotació de canonada d'acer en DN300 en
terreny fàcilment excavable, sense roques ni bolos i
amb nivell freàtic controlat. Inclou transport de
maquinària, equips i canonada, instal·lació i
muntatge. Inclou subministrament de camisa d'acer
de 4 mm DN300 fabricada amb CNC i soldada
longitudinalment per posicionador, norma europea,

Rend.: 1,000 416,40 €
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Nou abastament en alta a la comarca de l´Anoia. Fase 2a. Tram la Pobla de Claramunt-Igualada.
Dipòsit del Puig

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

qualitat ST-37 AP-11.Servida en trams de 3 o 6 m.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

NNOU2100 m Hinca a rotació de canonada d'acer en DN300 en
terreny fàcilment excavable, sense roques ni bolos i
amb nivell freàtic controlat.

1,000      x 230,00000 = 230,00000

NNOU2200 m Subministrament de camisa d'acer de 4 mm DN300
fabricada amb CNC i soldada longitudinalment per
posicionador, norma europea, qualitat ST-37
AP-11.Servida en trams de 3 o 6 m.

1,000      x 115,00000 = 115,00000

NNOU2400 u Transport de maquinària, equips i canonada,
instal·lació i muntatge.

0,021      x 3.400,00000 = 71,40000

Subtotal: 416,40000 416,40000

COST DIRECTE 416,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 416,40000

P-107 X0000000 PA Partida alçada en concepte de Seguretat i Salut Rend.: 1,000 21.021,29 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-108 X0000001 PA Partida alçada per imprevistos durant l'obra Rend.: 1,000 40.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

cobi
Cuadro de texto
PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN DIPÒSIT D'AIGUA DE 5000M3 AL MUNICIPI D'IGUALADA



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN DIPOSIT D’AIGUA DE 5000 m
3
 AL MUNICIPI D’IGUALADA   

  

 

Annex 7. Pla d’execució de l’obra 
 

Annex nº 7 
Pla d’execució de l’obra 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN DIPOSIT D’AIGUA DE 5000 m
3
 AL MUNICIPI D’IGUALADA   

  

 

 

 
Annex 7. Pla d’execució de l’obra Pàgina2

 

 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN DIPOSIT D’AIGUA DE 5000 m
3
 AL MUNICIPI D’IGUALADA   

  

 

 

 

 
Annex 7. Pla d’execució de l’obra Pàgina3

 

1. Introducció........................................................................ 4 

2.           Activitats planning dipòsit...................................................4  
 
3.           Planning d’execució de Gantt...............................................5 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN DIPOSIT D’AIGUA DE 5000 m
3
 AL MUNICIPI D’IGUALADA   

  

 

 

 
Annex 7. Pla d’execució de l’obra Pàgina4

 

 

1. Introducció 

Aquesta planificació té com a objectiu donar una idea orientativa sobre la 
duració que podria tenir l’obra. Per dur a terme aquesta estimació s’ha 
utilitzat el programa M.O. Project del qual s’ha extret el gràfic de Gantt. 
La duració total de l’obra s’estima en gaire bé 10 mesos (292 dies 
laborables) que es tradueixen en 13 mesos. 

 

2. Activitats planning dipòsit 

 
DIPÒSIT: 
 
D-1:  Tancament de l’obra, esbrossada i anivellament, replanteig, i 

adequació del camí d’accés.   
 
D-2: Execució de la cuneta de drenatge per evacuar l’aigua  
         de pluja durant la fase construcció i excavació.  
         Excavació (moviment de terres) de la zona de dipòsit.  
 
D-3:  Subdrenatge, i execució del dipòsit, és a dir: execució 
         de murs, llosa, pilars. 
 
D-4:  Col�locació de la caldereria i vàlvules. 

 
D-5:  Col�locació de les canonades. Connexió amb la conducció de 

subministrament (φ350mm) i col�loquem les 3 canonades de 
sortida del dipòsit. 

 
D-6:  Proves d’estanquitat del dipòsit.  
 
D-7:  Execució de la coberta del dipòsit (col�locació de 
         prefabricats amb grua mòbil) i de la cambra de claus. 
 
 
 
 
D-8:   Execució de la caseta d’equipaments elèctrics i  

          acabats interiors (escales...) i instal�lació del clor gas 
 
 

D-9:  Drenatge perimetral, reblert de terres al voltant, connexió drenatge 
perimetral amb canonada de desguàs i formació de cunetes per on 
s’evacuarà l’aigua del subdrenatge.  

 
D-10: Jardineria, tancament recinte i pavimentació dels accessos. 
 
D-11: Acabats finals. 
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3. Planning d’execució de Gantt 
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1. MEMÒRIA 

1.1 OBJECTE DEL ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 

La finalitat d'aquest Estudi de Seguretat i Salut en el treball és establir 
les bases a tenir en compte, en el decurs de l'execució de les obres, les 
previsions respecte a prevenció de riscs d'accidents i malalties 
professionals, així com definir els locals preceptius d'higiene dels 
treballadors. 

Aquest estudi facilitarà l'esmentada tasca de previsió, prevenció i 
protecció professional, sota el control de la Direcció Facultativa, o del 
Coordinador de Seguretat, d'acord amb el Reial Decret, 1627/1997, de 
24 de octubre. 

En el Reial Decret 1627/1997, de 24 de octubre, es regulen les 
obligacions del promotor, projectista, Coordinador de Seguretat, 
subcontractistes i treballadors autònoms pel que fa a la prevenció 
d’accidents laborals. 

Amb base a aquest Projecte, l'empresa o empreses adjudicatària/es de 
les obres desenvoluparà/n el/s Pla/ns de Seguretat i Salut, lliurant còpies 
al Coordinador de Seguretat i/o la Direcció Facultativa, al Comitè de 
Seguretat i Salut i al Vigilant de Seguretat en el que s’analitzi, estudi, 
desenvolupen i complementin les previsions contingudes en aquest 
estudi. 

Aquest document s'haurà de presentar obligatòriament a l'Autoritat 
laboral per a la concessió de l’obertura del Centre de treball, i estarà a 
disposició permanent de l'Inspecció de Treball i Seguretat Social per a la 
realització de les seves funcions. 

1.2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L'OBRA 

1.2.1 Descripció i situació de les obres. 

Igualada, situat a la comarca de l’Anoia, és la zona d’àmbit del present 
projecte. 

L’objecte del present projecte modificat és definir les obres del nou 
dipòsitd’aigua al terme municipal d’Igualada. Formen part del projecte la 
definició estructural del dipòsit, la cambra de claus annexa, la definició 
estructural de caseta d’equipament elèctric i equips de cloració i les 
canonades d’entrada i sortida del dipòsit fins als punts de connexió 
respectius. 

1.2.2 Dades d'identificació de l'obra 

-El Pressupost d’Execució Material de l’Estudi de Seguretat i Salut de les 
obres es 21.021,29 euros. 

-El termini d’execució serà del ordre de 13 mesos. 

-El nombre de treballadors previst, en base als estudis de planejament 
de l’execució de l’obra, s’estima que assolirà la xifra de 30 operaris. 

1.2.3 Interferències serveis afectats i problemàtica de l’entorn. 

- No existeixen serveis afectats a la zona d’actuació de l’obra. 

- En proximitat trobem conducte de gas sense intercedir en els treballs a 
realitzar. 

1.2.4 Unitats constructives que composen l'obra. 

- Esbrossada i tala arbreda. 

- Excavació en terrenys a cel obert amb mitjans manuals i mecànics. 

- Serveis afectats. 

- Càrrega i transport a abocador temporal o definitiu a cel obert. 

- Paviments. 

- Instal�lacions d’obra. 

1.3 NORMES GENERALS DE SEGURETAT 

Com a norma general, d’acord amb la “Llei de Prevención de Riesgos 
laborales (31/1995, de 8 de Noviembre)“, els principis de l’acció 
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preventiva que es recullen en el seu article 15 s’aplicaran durant el 
període d’execució de l’obra, i en particular, en les següents tasques. 

- Manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

- L’elecció del emplaçament de llocs de treball i àrees de treball, tenint 
en compte els accessos, i el emplaçament de les vies de circulació. 

- La correcta manipulació i utilització de materials i medis auxiliars. 

- Manteniment, control previ a la posta en servei i el control periòdic de 
les instal�lacions i dispositius necessaris per l’execució de l’obra. 

- La delimitació i el condicionament d’emmagatzematge i dipòsit des 
diferents materials, en particular matèries i substàncies perilloses. 

- La recollida dels materials perillós utilitzats. 

- L’emmagatzematge i l’eliminació de o evacuació de residus i 
escombres. 

- La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 
autònoms. 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball 
o activitat que es realitzi a l’obra o proximitats de la mateixa. 

 

1.4 ANÀLISIS DE RISCS I LA SEVA PREVENCIÓ, EN FUNCIÓ DE LES 
UNITATS CONSTRUCTIVES AIXÍ COM DELS MEDIS AUXILIARS I 
MECÀNICS MES EMPRATS PER A L’EXECUCIÓ D'AQUESTES. 

1.4.1 ESBROSSADA I TALA 

RISCS D’ACCIDENT 

- Caiguda al mateix nivell. 

- Caiguda a diferent nival. 

- Cops amb objectes mòbils 

- Cops amb objectes immòbils. 

- Caiguda de material per despreniment. 

- Talls. 

- Projeccions de partícules. 

- Atropellament per maquinaria. 

- Electrocució. 

- Inhalació de pols. 

- Soroll. 

- Vibracions. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- Es realitzarà un reconeixement previ a l’entorn de treball, per observar 
vies de circulació, conduccions i serveis que puguin ser afectats. 

- Acotar area de treball per evitar danys a tercers o vehicles. 

- S’habilitaran accessos al lloc de treball, degudament protegits. 

- Es realitzarà la corresponent senyalització per a zones de treball i de pas 
de vianant. 

- La retirada serà dirigida per una única persona. 

- Sigui quin sigui el procediment utilitat per a la retirada, ja sigui manual 
o mecànica, els treballadors no podran estar a la zona de la tala. 

- Els treballs exigeixen treballar amb guants de cuir, així com mono de 
treball i pantalla facial resistent contra possibles impactes d’astilles, i us 
d’ulleres per personal pròxim. 

- Si el vent no ho permet, s’aturaran les feines d’eslingar. 

- Per a la realització del tall tan sols es permetrà l’existència de l’operari 
de la motoserra en la zona de treball. 

- Per a treballs en alçada, es obligatori l’ús del cinturó de seguretat i 
possibilitat d’elements de fixació al tronc de l’arbre a les sabates. 

- No deixar les maquines en marxa. 

- Parar el motor alhora de reposar. Obligatori presencia extintor. 

- Es prohibeix el pas de persones per la vorera annexa, vallant els 
extrems i desviant el pas de vianant per alternativa. 

- Tancar el tràfic rodat al carril on hi hagi risc de caiguda d’objectes 
(material, eines, rames,…). 

- Mentre durin les feines de tala d’arboreda es necessari la presencia d’un 
vigilant de zona. 
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- Abans de finalitzar la jornada es revisarà que no existeixi risc de 
despreniment de material, rames,…. 

- Si els treballs duren mes d’un dia, es planificaran aquests de tal manera 
que no quedi cap resta de material que comporti risc de caiguda de 
material o intercedeixi les zones de pas de vianants,… 

- Per a la utilització de la maquinaria, es tindrà en compte les normes 
especifiques de l’aparell corresponent. 

- Tota maquinaria s’utilitzarà segons manual d’instruccions, i es compliran 
aquestes (ús, manteniment,…). 

EQUIPS DE PROTECCIÓ COLECTIVA 

- Tancament perimetral de l’obra per realitzar les tasques mitjançant 
vallat o abalisament amb malla taronja i la seva pertinent senyalització 
d’obra. 

- Tanques per a tall de pas de vianants en voreres afectades pel treball 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat. 

- Armilla reflectant. 

- Mono de treball. 

- Cinturo antivibratori. 

- Protecció auditiva. 

- Sabates de seguretat. 

- Guants de cuir. 

- Mascareta antipols. 

- Ulleres contra impactes. 

 1.4.2  MOVIMENTS DE TERRES  

1.4.2.1     Excavacions a cel obert. 

RISCS D’ACCIDENT 

- Esllavissament de les terres o pedres. 

- Despreniment de les terres o pedres, per l’ús de la maquinària. 

- Despreniment de les terres o pedres, per sobrecàrrega de la vora de 
l’excavació. 

- Despreniment de terres i blocs per alteracions de la estabilitat rocosa 
d’un talús. 

- Despreniments de terres o pedres, per no emprar el talús adequat. 

- Despreniments de terres o pedres, per variació de la humitat del 
terreny. 

- Despreniments de terres o pedres, per filtracions d’aigua. 
Despreniments de terres o pedres, por vibracions properes (pas de 
vehicles, línies de ferrocarril, ús de martells pneumàtics, etc.). 

- Despreniments de terres o pedres, per alteracions del terreny, debuts a 
variacions de temperatures. 

- Despreniments de terres o pedres, per càrregues pròximes al límit de 
l’excavació (torres elèctriques, pals de telègraf, arbres amb arrels 
descobertes, etc.). 

- Despreniments de terres o pedres, per fallença de l’ entibació. 

- Despreniments de terres o pedres, per excavar sota el nivell freàtic. 

- Atropellament, cops, bolcs i falses maniobres causades per maquinària i 
vehicles de moviment de terres. 

- Caigudes de personal o objectes a diferent nivell. 

- Riscos derivats del treballs fets amb condicions atmosfèriques adverses 
(baixes temperatures, pluges, etc.). 

- Problemes de circulació interna, pel mal estat dels camins d’accés o 
circulació. 

- Problemes de circulació per a replanteig e instal�lacions auxiliars. 

- Caigudes a igual nivell. 

- Contactes elèctrics directes. 

- Interferències amb serveis. 

- Els derivats de la presència de ramats. 

- Riscos de danys a tercers, per la irrupció descontrolada de persones per 
tal de seguir el desenvolupament de les obres, a les hores de treball o 
descans. 
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- Altres. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- Abans de començar als treballs s’inspeccionarà el tall per a detectar 
possibles problemes a la estabilitat del terreny. 

- El front de l’excavació realitzat mecànicament no pujarà mes d’un metre 
per a damunt del braç de la màquina. 

- Es prohibit el emmagatzemant de materials o terres a menys de dos 
metres del talús, per tal d’evitar sobrecàrregues o bolcs del terreny. 

- Es netejarà el front de la excavació dels materials que puguin presentar 
risc de despreniment. 

- El front i paraments verticals d’una excavació serà inspeccionat al 
començar i acabar les tasques per a una persona autoritzada que 
assenyalarà els punts que es deuen arreglar. 

- El sanejament de terres o pedres amb palanca es farà amb la subjecció 
d’un cinturó de seguretat anellat a un punt fort. 

- Es senyalitzarà amb una línia la distancia mínima de seguretat 
d’aproximació al talús d’una excavació que serà sempre superior als dos 
metres. 

- La vora del talús permanent al que tingui que accedir persones es 
protegirà amb barana rígida de 90 cm, col�locada com a mínim a dos 
metres. 

- L’accés o aproximació a una distancia inferior als dos metres de la vora 
d’un talús sense protegir, es farà lligat amb cinturó de seguretat. 

- Es suspendran les feines quan el talús no tingui les condicions 
d’estabilitat definides per la Direcció Facultativa. 

- S’inspeccionaran per una persona autoritzada les entibació abans 
d’autoritzar l’inici de treballs al costat del talús. 

- Es paralitzaran les tasques quan les apuntalaments presentin dubtes de 
la seva estabilitat. Abans de començar les tasques es reforçaran. 

- Es prohibit començar a treballar al costat de postes de llum, telègraf 
etc. sense que es pugui garantir la seva estabilitat 

- Es sanejarà el terreny d’arbres, matolls, etc., quan les seves arrels 
quedin descobertes. 

- Es controlarà els moviments del terreny, col�locant els testimonis 

necessaris. 

- Es col�locaran xarxes tibants als talussos, per avisar amb els 
embassaments que puguin produir-se, de del risc de esllavissaments del 
terreny. 

- Es prohibit romandre al costat del talús abans de que sigui sanejat. 

- Les maniobres de càrrega als camions, es controlaran per una persona 
autoritzada. 

- Es crearà una zona de no aproximació a la vora del talús d’un mínim de 
3 metres per a vehicles lleugers, y de 4 metres per als pesats. 

- Es distingirà entre el accés a l’excavació de vianants i de maquinària i 
camions, per tal d’evitar el risc d’atropellaments 

- Si això no sigues possible, es col�locarà una barana de separació entre 
els dos accessos. 

- Es prohibit treballar o romandre al costat de la maquinària de moviment 
de terres. 

- Es prohibit treballar en un talús, abans de procedir 
al seu sanejat o entibació. EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL 

- Granota de treball. 

- Casc de seguretat de polietilè. 

- Botes de seguretat. 

- Botes de seguretat impermeables. 

- Roba impermeable. 

- Careta facial. 

- Caretes filtrants. 

- Cinturó antivibratori. 

- Guants de cuir. 

- Guants de goma o P.V.C. 

1.4.2.2     Excavació de pous i sabates de fonamentació. 

RISCS D’ACCIDENT 

- Caigudes d’objectes. 
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- Cops amb objectes. 

- Caigudes de personal al entrar o sortir. 

- Caigudes de personal al caminar al costat d’un pou. 

- Caiguda de materials de las parets del pou. 

- Interferències amb serveis afectats. 

- Inundacions. 

- Contactes elèctrics. 

- Ofegaments. 

- Altres. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- El personal que realitzi tasques al pous serà especialista en aquestes 
feines. 

- L’accés o sortida dels pous es farà per una escala solida, lligada a la part 
superior del pou, amb sabates antilliscants. La escala sobresortirà de la 
boca del pou al menys un metre. 

- Són prohibits els aplegaments en un cercle de al menys dos metres de 
la boca del pou. 

- Els elements auxiliars s’instal�laran a damunt d’un engraellat de fusta 
col�locat al voltant de la boca del pou. 

- Es revisarà el engraellat desprès d’una interrupció de la feina i sempre 
abans de donar permís per accedir al interior. 

- Quan la profunditat del pou sigui superior a 1,5 metres, es recolzarà el 
perímetre per tal d’evitar l’esllavissament. 

- Quan la profunditat del pou sigui superior a 2 metres, es col�locarà una 
barana solida de 90 centímetres d’alçada, amb passamans, llistó 
intermedi i entornpeu, a una distancia mínima de dos metres de la boca. 

- Al trobar qualsevol tipus de construcció subterrània, es paralitzaran les 
feines, donat avis a la Direcció d’Obra per a que decideixi les mesures de 
seguretat a adoptar. 

- L’enllumenat interior dels pous, es farà amb portàtils estancs 
antihumitat, alimentats a 24 volts. 

- Es prohibit utilitzar maquinària de combustió o 
explosió al interior del pou. EQUIPS DE PROTECCIÓ 

INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 

- Protectors auditius. 

- Careta antipols. 

- Granota de treball. 

- Olleres contra impacte. 

- Cinturó de seguretat. 

- Guants de cuir. 

- Guants de goma o de P.V.C. 

- Botes de seguretat. 

- Botes de seguretat de goma. 

- Roba impermeable. 

1.4.2.3     Excavació de rases. 

Es realitzaran per a la formació de passos de drenatge i 
desviament de serveis afectats. RISCS D’ACCIDENT 

- Despreniments de terres. 

- Caigudes de personal al mateix nivell. 

- Caigudes de personal a la rasa. 

- Atrapament de persones amb la maquinària. 

- Els derivats de les interferències amb serveis afectats. 

- Inundacions. 

- Cops amb objectes. 

- Caigudes d’objectes. 

- Altres. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- El personal que realitzi tasques a les rases serà especialista en aquestes 
feines. 

- L’accés o sortida de les rases es farà per una escala solida, lligada a la 
part superior de la rasa, amb sabates antilliscants. La escala sobresortirà 
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de la coronació de la rasa al menys un metre. 

- Son prohibits les aplegaments en un cercle de al menys dos metres de 
la vora de la rasa. 

- Quan la profunditat de la rasa sigui superior a 1,5 metres, es recolzarà 
el perímetre per tal d’evitar el esllavissament. 

- Quan la profunditat de la rasa sigui superior a 2 metres, es col�locarà 
una barana solida de 90 centímetres d’alçada, amb passamans, llistó 
intermedi i entornpeu, a una distancia mínima de dos metres de la vora. 

- L’enllumenat s’efectuarà mitjançant torres aïllades amb presa de terra, 
a las que s’instal�laran projectors d’intempèrie, alimentats per al quadre 
general de l’obra. 

- L’enllumenat portàtil es farà amb portalàmpades amb mànec aïllant, 
reixeta protectora de la bombeta, mànega antihumitat, clavilla de 
connexió normalitzada estanca de seguretat, alimentada a 24 volts. 

- S’estendrà a la superfície un gunitat temporal per a la consolidació del 
talussos. 

- Es controlarà el estat dels talussos situats a la proximitat de camins 
transitats per vehicles, especialment si es deuen utilitzar martells 
pneumàtics, compactadores vibrants, o passos de maquinària de 
moviment de terres. 

- Les tasques a realitzar a les coronacions de rases amb talús inestable, 
es faran subjectats a cinturó de seguretat lligats a punts forts del exterior 
de la rasa. 

- S’eixugaran immediatament les aigües que aflorin o entrin al interior de 
les rases, per tal d’evitar la alteració de la estabilitat dels talussos. 

- Desprès d’una interrupció dels treballs, es revisaran els 
recolzaments de les rases. EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 

- Careta facial. 

- Olleres antipols. 

- Cinturó de seguretat. 

- Guants de cuir. 

- Botes de seguretat. 

- Botes impermeables. 

- Granota de treball. 

- Roba impermeable. 

- Protectors auditius. 

1.4.2.4     Excavació de terres mitjançant procediments pneumàtics. 

També se realitzarà aquest tipus d’excavació en aquells llocs on surti 
roca, fins el moment no localitzada. En el cas d’aparició de la necessitat 
de utilitzar la excavació mitjançant procediments pneumàtics es farà 
deguda comunicació a la Direcció d’Obra. 

RISCS D’ACCIDENT 

- Caigudes de persones i objectes a diferent nivell. 

- Caigudes de personal al mateix nivell. 

- Cops o projeccions. 

- Lesions per trencament del punxó. 

- Els derivats de les feines realitzades en ambients amb pols. 

- Lesions per trencament de les mànegues. 

- Soroll. 

- Vibracions. 

- Despreniments de terres o pedres. 

- Humitat. 

- Sobreesforç. 

- Altres. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- Per a preveure el risc de caiguda d’alçada als treballs a la vora de la 
rasa s’utilitzarà cinturó de seguretat lligat a un punt fort del terreny o 
construït in situ. 

- Al començament dels treballs, els talls s’inspeccionaran per part del 
encarregat, vigilant de seguretat o persona autoritzada, que donaran 
l’ordre de iniciar les tasques. 

- S’evitaran les feines al entorn d’un martell pneumàtic a menys de cinc 
metres. 
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- Es prohibir el treball a una cota inferior sota un martell pneumàtic, per 
tal d’evitar els riscs de 
despreniments. 

- Si fos necessari realitzar aquest treballs, es col�locarà una marquesina 
de protecció 

- Es trauran els arbres situats a prop dels talussos que tinguin que 
suportar vibracions de martell, per tal d’evitar accidents per caiguda de 
troncs. 

- Es revisaran les mànegues dels martells per tal d’evitar el risc de 
trencament i es substituiran els trams defectuosos. 

- Es tindrà cura de realitzar els trepans a favor del vent per a evitar les 
exposicions al pols. 

- El personal encarregat dels martells serà especialista i coneixerà la 
correcta utilització de les màquines i els riscs de la feina. 

- Es prohibit deixar el punxó clavat al terra al acabar la feina. 

- Es prohibit deixar el martell o punxó al acabar la feina, amb el circuit de 
pressió. 

- Es controlaran, especialment, a les revisions mèdiques, els treballadors 
sotmesos a ambients amb pols. 

- Es controlaran, abans de començar les feines, la existència de serveis 
afectats. 

- En el cas de trobar conduccions elèctriques no previstes, es paralitzaran 
les feines, i s’avisarà a la companyia subministradora, per a procedir a la 
descàrrega de la línia. 

- Es prohibit fer servir els martell en els fronts o talussos inestables. 

- Es prohibit utilitzar els martells a prop de la maquinària de 
moviment de terres o excavació. EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 

- Protectors auditius. 

- Olleres antiprojeccions. 

- Careta facial. 

- Guants de cuir. 

- Botes de seguretat. 

- Botes de goma de seguretat. 

- Botes i guants aïllants de la electricitat. 

- Roba de cuir. 

- Davantal de cuir. 

- Cinturó antivibratori. 

- Polaines de cuir. 

1.4.2.5     Terraplenats i pedraplenats. 

RISCS D’ACCIDENT 

- Accident de vehicles per excés de càrrega o manteniment deficient. 

- Caigudes de material dels camions. 

- Caigudes de persones dels vehicles. 

- Interferències entre vehicles per falta de 
senyalització a les maniobres. Atropellament de 
persones. 

- Bolcada de vehicles a les maniobres de descarrega. 

- Accidents per conducció en ambients amb pols de poca visibilitat. 

- Accidents per conducció sobre terrenys enfangats. 

- Vibracions sobre les persones. 

- Soroll ambiental. 

- Altres. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 

- El personal serà especialista a l’ús d’aquests vehicles i disposarà de la 
documentació d’acreditació de la seva capacitat. 

- Els vehicles es revisaran periòdicament, en espacial els òrgans 
d’accionament pneumàtic. Aquestes revisions es faran constar en el llibre 
de manteniment. 

- Els vehicles portaran d’una forma visible la càrrega màxima permesa. Es 
prohibit sobrecarregar-los. 

- Es prohibit el transport de personal fora de la cabina de conducció, i 
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ocupar aquesta amb un número de persones superior al seients 
disponibles. 

- Cada equip de càrrega, serà dirigir per un cap de equip que coordinarà 
les maniobres. 

- Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i les caixes dels 
camions, per a evitar el aixecament de pols. 

- Es senyalitzaran els accessos i camins dels vehicles a l’interior de l’obra, 
per tal d’evitar el risc d’interferències, de la manera assenyalada als 
plànols d’aquest Estudi de Seguretat. 

- S’instal�laran als talussos de vessament, topalls sòlids de limitació de 
recorregut, a les distancies assenyalades als plànols. 

- Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada. 

- Es prohibit romandre a una distancia inferior als cinc metres de la 
maquinària en moviment. 

- Els vehicles emprats a l’obra, disposaran de avisador acústic de marxa 
enrere. 

- Es senyalitzaran els accessos a la via publica amb els cartells 
normalitzats de PERILL INDEFINIT, STOP, PERILL. SORTIDA DE 
CAMIONS, com s’indica als plànols. 

- Els vehicles disposaran de cabina antibolcada. 

- Els vehicles disposaran d’assegurança de responsabilitat civil il�limitada. 

- S’establirà a tota l’obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis 
d‘aquest tipus de treballs. 

- Els conductors de qualsevol vehicle, portarà casc de seguretat al baixar 
de la cabina, a l’interior de l’obra EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 

- Protectors auditius. 

- Botes de seguretat. 

- Botes impermeables de seguretat. 

- Careta facial. 

- Guants de cuir. 

- Botes de goma de seguretat. 

- Cinturó antivibratori. 

- Granota de treball. 

1.4.3 AFERMATS 

RISCS D’ACCIDENT 

- Accident de vehicles per excés de càrrega o manteniment deficient. 

- Caigudes de material dels camions. 

- Caigudes de persones dels vehicles. 

- Interferències entre vehicles per falta de senyalització a les maniobres. 

- Atropellament de persones. 

- Projeccions de partícules. 

- Inhalació de gasos tòxics. 

- Cremades, degut a exposicions de temperatures extremes. 

- Talls i cops 

- Bolcada de vehicles a les maniobres de descarrega. 

- Accidents per conducció en ambients amb pols de poca visibilitat. 

- Accidents per conducció sobre terrenys enfangats. 

- Vibracions sobre les persones. 

- Soroll ambiental. 

- Altres. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 

- El personal serà especialista a l’ús d’aquests vehicles i disposarà de la 
documentació d’acreditació de la seva capacitat. 

- Els vehicles es revisaran periòdicament, en espacial els òrgans 
d’accionament pneumàtic. Aquestes revisions es faran constar en el llibre 
de manteniment. 

- Els vehicles portaran d’una forma visible la càrrega màxima permesa. Es 
prohibit sobrecarregar-los. 

- Es prohibit el transport de personal fora de la cabina de conducció, i 
ocupar aquesta amb un número de persones superior al seients 
disponibles. 
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- Cada equip de càrrega, serà dirigir per un cap de equip que coordinarà 
les maniobres. 

- Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i les caixes dels 
camions, per a evitar el aixecament de pols. 

- Es senyalitzaran els accessos i camins dels vehicles a l’interior de l’obra, 
per tal d’evitar el risc 
d’interferències, de la manera assenyalada als plànols d’aquest Estudi de 
Seguretat. 

- Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada. 

- Es prohibit romandre a una distancia inferior als cinc metres de la 
maquinària en moviment. 

- Els vehicles emprats a l’obra, disposaran de avisador acústic de marxa 
enrere. 

- Es senyalitzaran els accessos a la via publica amb els cartells 
normalitzats de PERILL INDEFINIT, STOP, PERILL. SORTIDA DE 
CAMIONS, com s’indica als plànols. 

- Els vehicles disposaran de cabina antibolcada. 

- Els vehicles disposaran d’assegurança de responsabilitat civil il�limitada. 

- S’establirà a tota l’obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis 
d‘aquest tipus de treballs. 

- Els conductors de qualsevol vehicle, portarà casc de seguretat al baixar 
de la cabina, a l’interior de l’obra 

- Està totalment prohibit situar-se en el treball darrera de la 
motonivelladora, ja que esta màquina té una zona cega de més de 5 
metres darrera del seu motor. 

- Els camions al descarregar el tot-u tindran cura de que la caixa, un cop 
buida no estigui en posició elevada abans de iniciar la marxa. 

- Les maniobres d'apropament i descàrrega dels productes asfàltics a la 
tremuja de l'estenedora estaran dirigits per un especialista en previsió 
del risc d'atropellament i atrapament en el decurs de les maniobres. 

Els operaris que realitzin els regs superficials, per evitar esquitxades de 
l'asfalt que poden produir cremades, protegiran les seves mans amb 
guants de cuir, la cara amb màscara i els peus amb botes de cuir, la roba 
de treball serà de color groc. 

Es senyalitzarà exhaustivament l'obra, es donarà pas alternatiu als 
vehicles, ja que en ningú moment, es tallarà el vial. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 

- Protectors auditius. 

- Botes de seguretat. 

- Botes impermeables de seguretat. 

- Careta facial. 

- Guants de cuir. 

- Botes de goma de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Polaines 

1.4.4 ENCOFRATS 

1.4.4.1     Treballs d’encofrat i desencofrat. 

RISCS D’ACCIDENT 

- Despreniments per mal apilament de la fusta. 

- Cops a les mans. 

- Bolcada dels paquets de fusta a les maniobres de descarrega. 

- Caiguda de fusta al buit a les maniobres de desencofrat. 

- Caigudes al buit. 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Talls en emprar les serres de mà. 

- Talls en emprar les serres de trepar. 

- Trepitjades a damunt d’objectes punxants. 

- Electrocució per anul�lació de preses de terra de la maquinària elèctrica. 

- Sobreesforç. 

- Cops amb objectes. 
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- Dermatosi per contactes amb el ciment. 

- Els derivats de les tasques en condicions meteorològiques extremes. 

- Els derivats de feines a damunt de superfícies mullades. 

- Caigudes per forats dels forjats i altres. 

- Caigudes d’elements estructurals. 

- Caigudes dels encofrats a les maniobres per a canviar la posició. 

- Altres. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- Es prohibit romandre a la zona d’influència de la càrrega suspesa a les 
operacions d’hissat de taulons, 
sopandas, puntals, ferralla, pilars, casetons, etc. 

- S’instal�laran plataformes de servei davanter i darrer ancorades al propi 
encofrat, amb baranes 
reglamentaries, per tal d’evitar el risc de caigudes d’alçada. 

- La pujada i baixada del personal als encofrats, es farà per escales de mà 
reglamentaries. 

- Es cobriran les puntes de la ferralla de les escales, per tal d’evitar el risc 
de enganxades. 

Es col�locaran baranes reglamentaries al front de las lloses horitzontals, 
per tal d’evitar el risc de caigudes al buit. 

- Es mantindran les zones de treball, en ordre i netes. 

- Els claus de les fustes es trauran o reblaran. 

- S’escombraran el claus arrancats, fins un lloc conegut, a l‘espera de la 
seva retirada. 

- Al finalitzar un tall, es netejarà eliminant el material que sobri, i 
col�locant-lo en un lloc conegut, a l’espera de la seva retirada. 

S’instal�laran les senyals de: 

a)ÚS OBLIGATORI DEL CASC. 

b)ÚS OBLIGATORI DE BOTES DE SEGURETAT. 

c)ÚS OBLIGATORI DE GUANTS. 

d)ÚS OBLIGATORI DE CINTURÓ DE SEGURETAT. 

e)PERILL, CONTACTES ELÈCTRICS. 

f) PERILL, CAIGUDA D’OBJECTES. 

g)PERILL, CAIGUDA AL BUIT. 

als llocs definits als plànols de senyalització de l’obra. 

- Es senyalitzaran el forats perillosos als llocs definits als plànols del 
Estudi de Seguretat I Salut Laboral. 

- El desencofrat es farà amb ungles metàl�liques des del costat que 
estigui desencofrat, per tal d’evitar el risc de caiguda de la fusta a 
damunt dels operaris. 

- Els recipients de productes desencofrants es classificaran per a la seva 
utilització i transport, o eliminació i abocat. 

- Es prohibit de fer foc sobre el encofrats. Si es tingues que fer, serà a 
recipients metàl�lics aïllats de la fusta. 

- El personal acreditarà a la seva contractació la seva experiència com, a 
fuster-encofrador. 

- L’empresari garantirà a la Direcció Facultativa la aptitud dels 
encofradors per als treballs en alçada. 

- Abans d’abocar el formigó, es comprovarà per part del vigilant de 
seguretat l’estabilitat del conjunt 

- Es prohibit començar les tasques d’encofrat sense rectificar les xarxes 
de protecció, per tal d’evitar el risc de caiguda d’alçada. 

- Es prohibit trepitjar directament sobre les sopandes. Es col�locaran 
taulons per a actuar com a camins segurs, i es caminarà amb el cinturó 
de seguretat lligat a cable fiador. 

- A les maniobres es tindrà cura de no donar cops a l’estructura 
construïda. 

- El moviment dels encofrats es paralitzarà amb vents superiors als 60 
km/h. 

- Es prohibit romandre sota els encofrats a les maniobres de canvi de 
posició. 
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- Es col�locarà a cada tram de l’encofrat un cable de seguretat per 
amarrar el mosquetó del cinturó de 
seguretat, pels operaris encarregats de rebre el encofrat. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 

- Botes de seguretat. 

- Cinturó de seguretat. 

- Guants de cuir. 

- Olleres de seguretat anticops. 

- Granota de treball. 

- Botes de goma de seguretat. 

- Roba impermeable. 

1.4.5  TREBALLS AMB FERRO 

1.4.5.1     Treballs amb ferralla. Manipulació i posada a l’obra. 

RISCS D’ACCIDENT 

- Talls i ferides en mans i peus per l’ús de rodons d’acer. 

- Topades a les operacions de càrrega i descàrrega dels paquets de 
ferralla. 

- Topades a les operacions de muntatge de les armadures. 

- Punxades i cops al caminar a damunt de les armadures. 

- Els derivats dels possibles trencaments de rodons 
d’acer al estirar o doblegat. Sobreesforç. 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Caigudes d’alçada. 

- Cops per caiguda o gir descontrolat de la càrrega suspesa. 

- Altres. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- S’habilitarà a l’obra un lloc per a col�locar i classificar el ferro pròxim al 
lloc de muntatge de las armadures. 

- Els paquets de ferro s’emmagatzemaran en posició horitzontal a damunt 
de fustes, capa a capa. Es prohibit que l’alçada sigui superior a 1,50 
metres 

- Per el transport en grua dels paquets, aquests es lligaran de dos punts 
separats mitjançant eslingues. 

- La ferralla muntada s’emmagatzemarà als llocs assenyalats als plànol, 
separats del lloc de muntatge. 

- Les deixalles de ferro i acer, es recolliran al lloc determinat als plànols, 
fins el seu transport fora de l’obra. 

- S’escombraran diàriament els claus, filferros i deixalles de ferralla, de 
l’entorn del banc de treball. 

- La ferralla muntada es transportarà al punt d’ubicació suspesa del ganxo 
de la grua per dues eslingues que la subjectaran de dos punts separats, 
per tal d’evitar les deformacions i desplaçaments no desitjats. 

- Es prohibit enfilar-se per les armadures. 

- S’instal�laran camins de tres taulons per a permetre el pas a damunt de 
les lloses a mig muntar. 

- Les maniobres de col�locació de la ferralla muntada es guiaran per un 
equip de tres homes. Dos guiaran amb sogues la peça i l’altre dirigirà la 
maniobra i efectuarà a mà les correccions necessàries. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 

- Guants de cuir. 

- Botes de seguretat. 

- Botes de goma de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó portaeines. 

- Cinturó de seguretat. 

- Roba impermeable. 

1.4.6 TREBALLS DE MANIPULACIÓ DEL FORMIGÓ 
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1.4.6.1     Normes o mesures preventives per a posada en obra de 
formigó. 

RISCS D’ACCIDENT 

- Caigudes de persones i objectes al mateix nivell. 

- Caigudes de persones i objectes a diferent nivell. 

- Caigudes de persones i objectes al buit. 

- Enfonsament de encofrats. 

- Trencament dels encofrats. 

- Caigudes dels encofrats trepants. 

- Trepitjades a damunt de objectes punxants. 

- Els derivats de treballs a terres mullats. 

- Contactes amb formigó. 

- Fallida dels estintolaments. 

- Esllavissament de terres. 

- Els derivats de tasques fetes amb condicions 
meteorològiques adverses. Atrapaments. 

- Vibracions per l’ús de agulles vibrants. 

- Soroll ambiental. 

- Contactes elèctrics. 

- Altres. 

1.4.6.1.1 Formigonat per abocada directa. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- Abans d’abocar el formigó directament des del camió formigonera, 
s’instal�laran topalls allà on hagi de situar-se el camió. 

- Es prohibit col�locar les rodes del camió a menys de dos metres del límit 
de l’excavació. 

- Es prohibit situar els operaris darrera del camió formigonera a la marxa 
enrere. 

- S’instal�laran baranes solides al front de la excavació per a protegir la 
maniobra de guia de la canaleta. 

- Als talls amb risc de caiguda d’alçada, s’instal�laran cables de seguretat 
per a lligar el mosquetó dels cinturons de seguretat. 

- La maniobra de abocada serà dirigida per una persona autoritzada que 
vigilarà que no es realitzin maniobres insegures. 

1.4.6.1.2 Formigonat amb cubilot. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- El cubilot no es carregarà per sobre de la càrrega màxima admissible de 
la grua. 

- S’assenyalarà, amb una línia horitzontal de color groc, el nivell 
d’ompliment de manera equivalent al pes màxim. 

- S’assenyalarà, amb una línia al terra, les zones d’influència del cubilot. 

- la obertura del cubilot es farà accionant la palanca, amb les mans 
protegides per guants impermeables. La maniobra d’aproximació es 
guiarà mitjançant senyals establertes o telèfon autònom. 

- S’evitarà colpejar amb el cubilot, els encofrats i estintolaments. 

- Els cubilots es guiaran amb sogues per tal d’impedir cops o desequilibris 
a les persones. 

1.4.6.1.3     Formigonat amb bomba. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- El personal encarregat del maneig de la bomba de formigó serà 
especialista en aquest treball. 

- La canonada serà guiada per un mínim de dos persones per tal d’evitar 
el risc de caigudes i moviments descontrolats. 

- Abans de començar el formigonat, s’establiran camins de taulons per als 
operaris que guien l’abocament. 

- El formigonat d’elements verticals es farà des de torretes d’encofrat. 

- Abans de formigonar s’enviarà massa de morter pobre per a bombar 
desprès amb la dosificació requerida. 

- 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. En cas d’aturada de la pilota, es paralitzarà la màquina. Es 
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reduirà la pressió a zero i es desmuntarà la canonada. 

- Es revisaran periòdicament els conductes d’oli de pressió i s’anotaran les 
operacions de manteniment expressades pel fabricant, al llibre de 
manteniment que serà a disposició de la Direcció Facultativa. 

1.4.6.1.4. Normes o mesures preventives d’aplicació al 
formigonat de la cimentació. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- Abans d’autoritzar la abocada de formigó, es revisarà el bon estat dels 
estintolaments. 

- Abans d’autoritzar la abocada de formigó, es revisarà el bon estat dels 
encofrats per tal d’evitar el risc d’ensorraments. 

- A aquesta fase es tindrà una cura especial amb la neteja. 
S’escombraran claus, fustes. rodons de ferro, filferros, etc. 

- S’instal�laran passos de circulació de persones sobre les rases a 
formigonar, que seran fets d’un mínim de tres taulons. 

- Es col�locaran topalls de marxa enrere a dos metres del final del 
recorregut, per als vehicles que tinguin que apropar-se a les rases per 
abocar el formigó. 

- Per al vibrat del formigó s’establiran plataformes de treball, amb un 
mínim de tres taulons, instal�lades perpendicularment al eix de la rasa o 
sabata. 

1.4.6.2 Murs 

RISCS D’ACCIDENT 

- Caigudes al pou de l’excavació. 

- Caigudes al mateix nivell, a conseqüència de l’estat del terreny; que 
rellisca per causa dels llots. 

- Ferides punxants, causades per les armadures. 

- Caigudes d’objectes des de la maquinària 

- Envestides causades per la maquinària. 

- Altres 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

Realització del treball per personal qualificat. 

Clara delimitació de les àrees per acopi de tubs, armadures, dipòsit de 
llots, etc. 

Les armadures, per la seva col�locació als pous, han de ser suspeses 
verticalment mitjançant eslingues, per mitjà de la grua sobre erugues i 
seran dirigides amb cordes per la part inferior. 

Durant l’aixecat dels tubs i armadures, es prohibirà la permanència de 
personal dins del radi d’acció de la màquina 

Manteniment en el millor estat possible de neteja, de la zona de treball, 
habilitant per el personal, camins d’accés a cada tall. 

Si no existís equip de regeneració de llots, aquests no seran evacuats 
directament al col�lector, sinó es barregen amb grans quantitats d’aigua, 
per que no originin obturacions al mateix. 

Davant de la possible repercussió de les vibracions, a les estructures 
col�lindants, i per un control continu de les mateixes, es col�locaran 
testimonis amb data. 

- Abans d’autoritzar la abocada de formigó, es revisarà el bon estat dels 
estintolaments de contenció de terres dels talussos de buidat, a la zona 
del mur a formigonar i es reforçaran si sigues necessari. 

- L’accés al trasdós del mur es farà per una escala de mà. Es prohibit 
enfilar-se pels encofrats, per tal d’evitar el risc de caiguda d’alçada. 

- Abans d’autoritzar la abocada de formigó, es revisarà el bon estat dels 
encofrats per tal d’evitar el risc d’ensorraments. 

- La plataforma de coronació del encofrat per abocar el formigó, 
s’establirà a tot el llarg del mur, i tindrà les següents dimensions: 

- Longitud: la del mur. 

- Ample: seixanta centímetres. 

- Sustentació: jabalcons al encofrat. 

- Protecció: barana de 60 centímetres, amb llistó superior, intermedi i 
entornpeu de 15 centímetres. 

- Accés: amb escala de mà. 
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- Es col�locaran topalls de marxa enrere a dos metres del final del 
recorregut, per als vehicles que tinguin que apropar-se a les rases per 
abocar el formigó. 

- L’abocat del formigó al interior del mur, es farà repartint-lo 
regularment, per tal d’evitar el risc de 
sobrecàrregues puntuals. 

1.4.6.3     Peces de protecció personal per treballs de manipulació 
de formigó. 

- Casc de seguretat de polietilè. 

- Guants de seguretat. 

- Guants impermeables. 

- Botes de seguretat. 

- Botes de goma o P.V.C. de seguretat. 

- Olleres de seguretat anticops. 

- Granota de treball. 

- Roba impermeable. 

- Davantals. 

- Cinturó antivibratori. 

- Protectors auditius. 

1.4.7 UNITATS ESPECIALS I MUNTATGES.  

1.4.7.1     Pous i sanejament. 

RISCS D’ACCIDENT 

- Caigudes de persones al mateix nivell. 

- Caigudes de persones a diferent nivell. 

- Ensorrament dels pous. 

- Cops i talls per l’ús d’eines manuals. 

- Sobreesforços. 

- Caiguda de talussos. 

- Caiguda de talussos d’una rasa. 

- Els derivats de tasques fetes a ambients humits i tancats. 

- Contactes elèctrics. 

- Intoxicació per gasos. 

- Explosió per gasos o líquids. 

- Atacs de rates al connectar amb el clavegueram. 

- Trencament del maquinet elevador. 

- Dermatitis per contacte amb ciment. 

- Infeccions per treballs fets a prop de clavegueram en servei 

- Altres. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- Els tubs de les conduccions es col�locaran a una superfície horitzontal, a 
damunt de jaços de taulons de fusta, limitats per peus drets per tal 
d’evitar el risc d’esllavissament 

- Els pous i rases s’estintolaran per tal d’evitar els riscs de 
esllavissaments. 

- Els pous s’excavaran entubats per evitar el risc de ensorraments sobre 
les persones. 

- Es prohibit romandre en solitari al interior de pous o galeries. 

- L’accés als pous es farà per escales normalitzades, lligades als seus 
extrems. 

- Es vigilarà l’existència de gasos nocius. Si es detectessin es desallotjarà 
immediatament per tal d’evitar els riscs d’intoxicació o explosió. 

- Si es detectessin gasos nocius, se empraran equips de respiració 
autònoma o semiautònoma. 

- L’enllumenat dels pous serà suficient per a caminar pel seu interior. 
L’energia elèctrica es subministrarà a 24 volts i els equips seran blindats. 

- Es prohibit fumar a l’interior dels pous si existeixi la possibilitat de 
presencia de gasos o líquids inflamables. 

- Als primers manifestació de mareig, s’avisarà als companys i es sortirà 
immediatament al exterior. Desprès caldrà posar en coneixement de la 
Direcció de l’Obra. 
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- Es prohibit l’accés al interior del pou a tota persona aliena a l’obra. 

- Els ganxos per a penjar el maquinet elevador tindran pestell de 
seguretat, per tal d’evitar el risc de caiguda de la càrrega. 

- A l’entorn de la boca del pou, s’instal�larà un engraellat fet amb taulons 
travats. 

- El maquinet elevador es subjectarà firmament a la boca del pou, de 
manera que permeti els mínims esforços. 

- La boca del pou s’estintolarà al instal�lar el maquinet elevador. 

- El maquinet tindrà una cremallera de subjecció, per tal d’evitar el 
desenrotllat involuntari de la corda de subjecció. 

- L’abocada del cubell del maquinet es farà a un mínim de dos metres de 
la boca del pou, per a evitar sobrecàrregues. 

Per a evitar sobrecàrregues els materials s’instal�laran a un mínim de dos 
metres. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 

- Casc de seguretat de propilè amb equip de il�luminació autònoma. 

- Guants de goma o de P.V.C. 

- Botes de seguretat. 

- Botes de goma de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Equip de il�luminació autònoma. 

- Cinturó de seguretat. 

- Maniguets i polaines de cuir. 

- Olleres de seguretat anticops. 

1.4.7.2     Ram de paleta. 

Fa referència a les instal�lacions de 
fontaneria, parets, terres, etc. RISCS 
D’ACCIDENT 

- Caigudes de persones al buit. Caigudes de persones al mateix nivell. 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Caigudes d’objectes. 

- Cops amb objectes. 

- Talls per l’ús d’objectes i eines manuals. 

- Dermatitis per contacte amb ciment. 

- Cossos estranys als ulls. 

- Els derivats de treballs a ambients amb pols. 

- Sobreesforços. 

- Contactes elèctrics. 

- Atrapaments pel ús dels medis d’elevació i transport. 

- Els derivats de l’ús de mitjans auxiliars. 

- Altres. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- Els forats dels forjats seran protegits per tal d’evitar el risc de caigudes. 

- Els forats estaran sempre protegits amb les proteccions instal�lades a la 
fase d’estructura, reposant les deteriorades. 

- Es construiran a les rampes de les escales, els graons, que tindran les 
dimensions: 

- Amplada mínima 90 centímetres. 

- Penjada mes gran de 23 centímetres. 

- Contra penjada mes petita de 20 centímetres. 

- Les rampes de les escales seran protegides al seu entorn per una 
barana rígida de 90 centímetres, feta amb llistó superior, intermedi i 
entornpeu de 15 centímetres. 

- Es col�locaran a les zones de perill de caigudes d’alçada, les senyals de 
PERILL. CAIGUDA D’ALÇADA, i OBLIGATORI CINTURÓ DE SEGURETAT. 

- Les zones de treball seran prou enllumenades. Si s’utilitzen portàtils 
tindran alimentació elèctrica a 24 volts 

- Les zones de treball, es netejaran de deixalles diàriament, per tal 
d’evitar les acumulacions innecessàries. 

- S’establiran accessos segurs als talls. Son prohibits el ponts de només 
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un tauló. 

- Es prohibit gronxar les càrregues suspeses per la seva instal�lació a les 
zones d’emmagatzematge, per tal d’evitar el risc de caigudes al buit. 

- El material ceràmic s’hissarà a las zones d’emmagatzematge sense 
trencar el paquets que subministri el fabricant, per tal d’evitar el risc de 
caiguda de la càrrega. 

- El totxo solt s’hissarà ordenat a plataformes, lligats o coberts per a 
lones o xarxes, per tal d’evitar el risc de caiguda de la càrrega. 

- Les baranes de protecció perimetral, només es desmuntaran al tram 
necessari per a entrar una càrrega, i es reposaran en el temps mort 
entre descàrregues. 

- S’instal�laran cables de seguretat entre pilars pròxims a la façana, per 
amarrar el mosquetó del cinturó de seguretat a les operacions d’ajut a la 
descàrrega de materials. 

- Les deixalles es retiraran diàriament amb abocadors de runes, per tal 
d’evitar el risc de trepitjades a damunt de materials 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 

- Guants de P.V.C. o de goma. 

- Guants de cuir. 

- Botes de seguretat. 

- Cinturó de seguretat. 

- Botes de goma amb puntera reforçada i plantilla d’acer. 

- Granota de treball. 

- Roba impermeable. 

 

1.4.8 COL�LOCACIÓ PREFABRICATS 

RISCS D’ACCIDENTS 

- Caiguda de persones i /o material.  

-  Bolcades dels mitjans d’elevació.  

-  Aixafaments en operacions de carrega i descarrega.  

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- Abans de començar les maniobres d'unió dels elements prefabricats a 
biga o aparells d'hissatge s’assegurarà que els gats estabilitzadors de la 
grua estiguin correctament situats i les rodes immobilitzades.  

- En els treballs de col�locació d'elements prefabricats en alçada, les 
proteccions col�lectives necessàries (xarxes, baranes, etc ... ) estaran 
col�locades abans de començar els treballs.  

- Les maniobres es dirigiran per persona especialitzada.  

- Els ganxos de la grua estaran dotats de pestell de seguretat.  

- Es prohibeix sobrepassar la carrega màxima admissible fixada pel 
fabricant.  

- Les eslingues utilitzades per a l’hissat dels prefabricats en cap moment 
hauran de treballar amb angles superiors als noranta graus.  

- La carrega haurà de subjectar-se bé i estar centrada.  

- En tot moment el gruista haurà de tenir a la vista la carrega suspesa.  

- No es realitzaran en cap moment estrebades violentes de les carregues 
en suspensió.  

- La grua mòbil es situarà sempre en terrenys segurs i estables.  

- Abans d'iniciar l’hissatge de la carrega haurà d'assegurar-se que la 
ploma o braç de la grua té la longitud adequada.  

- Es suspendrà la col�locació de prefabricats quan el vent existent pugui 
posar en perill els treballadors.  

- En cas d’existència de línies elèctriques a les rodalies que interfereixen 
als treballs o que accidentalment puguin entrar en contacte amb algun 
element mòbil de l’obra durant les operacions de muntatge, es tindrà en 
compte allò contemplat a l’apartat.  

EQUIPS DE PRETECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat.  

- Guants per a la manipulació d’objectes.  

- Calçat de seguretat.  

- Cinturó de seguretat.  
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- Granota de treball.  

1.4.9 INSTAL�LACIONS 

1.4.9.1     Muntatge de la instal�lació elèctrica. 

RISCS D’ACCIDENTS 

- Caigudes de personal al mateix nivell. 

- Caigudes de persona a diferent nival. 

- Talls en emprar eines manuals. 

- Talls en emprar guies i conductors. 

- Punxades a les mans en emprar guies i conductors. 

- Cops en amprar eines manuals. 

- Sobreesforços. 

- Cremades a les operacions d’escalfament del protectors. 

Riscs detectables a les proves de connexionat i posada en servei de la 
instal�lació. 

- Contactes elèctrics o cremades per manca de protecció als quadres 
elèctrics. 

- Contactes elèctrics o cremades per maniobres incorrecte a la línea. 

- Contactes elèctrics o cremades per emprar eines sense aïllament. 

- Contactes elèctrics o cremades per anul�lació del mecanisme de 
protecció. 

- Contactes elèctrics o cremades per connexió directe sense emprar 
endolls. 

- Exposició de la estació transformadora a la posada en servei. 

- Incendis per mala instal�lació de la xarxa elèctrica. 

- Altres. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- A la fase d’obra d’obertura de regates, es tindrà cura de l’ordre i neteja 
de l’obra per tal d’evitar el risc de relliscades. 

- El muntatge d’aparells elèctrics serà fet per especialistes. 

- La il�luminació de les zones de treball no serà inferior als 100 lux 
mesurats a una alçada de 2 metres. 

- La il�luminació amb portàtils es farà amb porta llumeres estancs amb 
mànec aïllant, alimentats a 24 volts. 

- Es prohibit l’endollat dels cables als quadres de subministrament 
elèctric, sense connexió mascle femella. 

- Les escales de mà a emprar seran del tipus tisora amb sabates 
antilliscants i cadeneta de limitació d’obertura, per tal d’evitar els riscos 
dels treballs a damunt de superfícies insegures i estretes. 

- Es prohibit el muntatge de bastides fen servir les escales com a 
cavallets, per tal d’evitar els riscos dels treballs damunt de superfícies 
insegures i estretes. 

- Per preveure el risc de caigudes en alçada, la instal�lació elèctrica a 
tribunes o balconades, s’efectuarà desprès d’instal�lar una xarxa de 
protecció a l’obertura vertical. 

- Les eines dels instal�ladors I seran protegides contra els contactes 
elèctrics amb material aïllant normalitzat. 

- Les eines dels instal�ladors que presentin deteriorament en el seu 
aïllament seran substituïdes immediatament. 

- Per preveure, la connexió a la xarxa, l’últim cable que es col�locarà serà 
el del quadre general de companyia, i es guardaran en lloc segur, el 
mecanisme necessaris per a la connexió. 

- Les proves de funcionament de la instal�lació s’anundaran a tot el 
personal per tal d’evitar el risc d’accidents. 

- Abans de fer entrar en càrrega la instal�lació elèctrica es revisaran les 
connexions dels mecanismes, proteccions i empalmes dels quadres 
generals, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

- A les proves, si es te que tallar l’energia elèctrica, s’instal�larà un cartell 
de precaució de NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT A LA XARXA. 

- Es prohibit expressament la manipulació de parts mòbils de qualsevol 
motor, sense desconnectar la xarxa elèctrica d’alimentació. 

EQUIPS DE PRETECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 
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- Botes aïllants de l’electricitat. 

- Botes de seguretat. 

- Guants aïllants. 

- Granota de treball. 

- Cinturó de seguretat. 

- Banqueta de maniobra. 

- Catifa aïllant. 

- Comprovadors de tensió. 

- Eines aïllants. 

1.4.9.2     Instal�lació elèctrica provisional d’obra. 

RISCS D’ACCIDENTS 

- Contactes elèctrics directes. 

- Contactes elèctrics indirectes. 

- Els derivats de les caigudes de tensió. 

- Fallida dels mecanismes i sistemes de protecció. 

- Fallida de les preses de terra. 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Altres. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

1.4.9.2.1 Normes de prevenció tipus per als cables. 

- La secció del cable serà adequat per a la càrrega elèctrica prevista 
segons el càlcul realitzat per a la maquinària d’il�luminació. 

- Els fils tindran el aïllament sense defectes. 

- La distribució general del quadre principal als secundaris es farà amb 
manega elèctrica antihumitat 

- La estesa dels cables i mànegues es farà a una alçada mínima de 2 mts. 
als llocs per a vianants, i de 5 mts als de vehicles sobre el nivell de 
paviment. 

- Per a creuar els vials d’obra la estesa de cables es farà soterrada. Es 
senyalitzarà el "pas del cable" amb un cobriment de taulons per a 
protegir el pas i senyalar l’existència del “pas elèctric” als vehicles. La 
profunditat mínima serà de 40 a 50 cm i el cable anirà dintre d’un tub 
rígid 

- Els empalmes provisionals entre cables es farà mitjancen connexions 
normalitzades antihumitat. 

- La estesa de cables de subministrament elèctric a plantes es farà a una 
alçada de 2 mts sobre el paviment per tal d’evitar el risc d’accidents per 
cops amb les mànegues. 

- La estesa de les cables de subministrament elèctric serà diferent a la del 
subministrament d’aigua. 

1.4.9.2.2 Normes de prevenció tipus per als interruptors. 

- Compliran allò establert el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

- S’instal�laran dins de caixes normalitzades amb porta i pany de 
seguretat. 

- Les caixes tindran un senyal normalitzada de risc elèctric. 

- Les caixes d’interruptors es penjaran de taulons de fusta collats als 
paraments verticals o bé a peudrets ferms. 

1.4.9.2.3 Normes de prevenció tipus per als quadres elèctrics. 

- 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 tindran la carcassa 
connectada a terra. Tindran, damunt de la porta, 
un senyal normalitzat de “perill, risc elèctric”. 

- Els quadres elèctrics es penjaran de taulons de fusta collats a 
paraments verticals o a peudrets ferms. 

- Les maniobres als quadres elèctrics es faran damunt d’una banqueta de 
maniobra o d’una catifa aïllant, calculada per a realitzar la maniobra amb 
seguretat. 

- Els quadres elèctrics posseiran preses de corrent per a connexions 
normalitzades blindades per a 
intempèrie, en nombre determinat segons el càlcul realitzat. 
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- Els quadres elèctrics i seran dotats de enclavament elèctric d’obertura. 

1.4.9.2.4 Normes de prevenció tipus 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 elèctrics directes, i, 
sempre que sigui possible, amb 
enclavament. 

- Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell, 
màquina o màquina-eina. 

- La tensió sempre estarà a la clavilla mascle, per tal d’evitar els 
contactes elèctrics directes. 

1.4.9.2.5 Normes de prevenció tipus per a la protecció de 
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. 

- Els interruptors automàtics s’instal�laran a totes les línies de presa de 
terra dels quadres de distribució i d’alimentació de 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 caseres, estarà protegida per 
interruptors automàtics manetotèrmics. 

- Tota la maquinària elèctrica estarà protegida per un disjuntor 
diferencial. 

- Totes las 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. (Segons R.E.B.T.) Per a instal�lacions elèctriques d’enllumenat 
no portàtil. 

1.4.9.2.6 Normes de prevenció tipus 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 la presa de terra es protegirà sempre amb macarró de colors 
groc i verd. Es prohibit 
expressament d’emprar-lo per a altres usos. 

- 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 es situaran en el terreny de tal manera 
que el seu funcionament i eficàcia siguin els requerits per la instal�lació. 

- El punt de connexió de la piqueta estarà protegit a l’interior d’una 
arqueta practicable. 

- Les preses de terra de quadres elèctrics generals diferents seran 
independents elèctricament. 

1.4.9.2.7 Normes de prevenció tipus per a l’instal�lació de 
l’enllumenat 

- La il�luminació del talls serà sempre l’adient per a realitzar els treballs 
amb seguretat. 

- La il�luminació general dels talls es farà mitjançant projectors col�locats 
a damunt de peudrets ferms. 

- La il�luminació dels talls es col�locarà a una alçada de 2 mts mesurats a 
damunt de la superfície d’estada del treballadors al lloc de feina. 

- La il�luminació del talls s’efectuarà creuada per tal de corregir ombres. 

- Les zones de pas estaran il�luminades sense raconades fosques. 

- La il�luminació mitjançant portàtils complirà amb la norma següent: 
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- Portalàmpades estanc de seguretat amb mànec aïllant, reixeta 
protectora de la bombeta dotada de ganxo per a penjar-la a la paret, 
mànega antihumitat, clavilla de connexió normalitzada estanca de 
seguretat, alimentats a 24 v. 

1.4.9.2.8 Normes de seguretat, d’aplicació durant el 
manteniment i reparació de l’instal�lació 
elèctrica provisional de obra. 

- El personal de manteniment de l’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 el què es declararà "fora de 
servei" desconnectant-la elèctricament i penjant el rètol corresponent al 
quadre de govern. 

- La maquinària elèctrica, serà revisada per personal especialista a cada 
tipus de màquina. 

- Son prohibides les revisions o reparacions sota corrent. Abans de 
començar una reparació es 
desconnectarà la màquina de la xarxa elèctrica, col�locant al lloc de 
desconnexió un rètol de “no connectar, 
home treballant a la xarxa”. 

- L’ampliació o modificació de línies, quadres i assimilables serà efectuada 
només pels electricistes. 

- Els quadres elèctrics de distribució es col�locaran sempre a llocs d’accés 
fàcil. 

- Els quadres elèctrics a damunt de peudrets es col�locaran a 2 mts mínim 
de la vora del talús. 

- Els quadres elèctrics no s’instal�laran a las rampes d’accés al fons de 
l’excavació 

- Es prohibir aïllar un quadre de distribució per variació del moviment de 
terres, per preveure el risc de les persones que es tinguin que apropar-
hi. 

- Com a protecció addicional els quadres elèctrics es protegiran amb 
viseres de l’aigua de la pluja. 

- Els peudrets per a penjar les mànegues no es col�locaran a menys de 2 
mts. de les excavacions, carreteres, etc. 

- El subministrament elèctric al fons de l’excavació, no es farà per les 
rampes d’accés personal o de vehicles. 

- Els quadres elèctrics en servei, i seran tancats amb pany de seguretat. 

- No es permès fer servir fusibles no normalitzats. 

- Les carcasses dels motors o màquines es connectaran a terra. 

- Les connexions amb clemes tindran sempre una carcassa protectora. 

1.4.9.2.9 Normes d’actuació per al Vigilant-Supervisor de 
Seguretat, per a la supervisió i control de l’instal�lació elèctrica 
provisional d’obra. 

- No permetrà les connexions a terra fen servir conduccions d’aigua. 

- No permetrà el trànsit de carretilles o persones a damunt de cables 
elèctriques. 

- No permetrà el trànsit sota les línies elèctriques amb peces llargues 
portades a mà, per tal d’evitar el risc de que la inclinació de la peça 
provoqui contacte elèctric. 

- No permetrà l’anul�lació del fil de terra de les mànegues elèctriques. 

- No permetrà les connexions directes cable - clavilla a altre màquina. 

- Controlarà la connexió elèctrica ajudat amb cunyes de fusta. Es 
desconnectaran i es substituiran amb connexions mascles normalitzades. 

- No permetrà la desconnexió de les mànegues estirant. 

- No permetrà la col�locació dels quadres de distribució al costat de forats 
del forjat. Es retiraran a llocs segurs. 

- Comprovarà cada dia el bon estat del interruptors diferencials, accionant 
el botó de test. 

- Es tindrà al magatzem recanvis de disjuntor diferencial per a poder 
substituir-los ràpidament. 

- Es tindrà al magatzem recanvis de interruptors automàtics per a poder 
substituir-los ràpidament. 

- Es mantindrà en bon estat el extintor col�locat al costat de la entrada al 
quadre general elèctric. 

- Controlarà que les senyals de “RISC ELÈCTRIC” estiguin sobre els 
accessos al transformador i al quadre general elèctric. 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 

- Granota de treball. 

- Botes aïllants de l’electricitat. 

- Guants aïllants de la electricitat. 

- Cinturó de seguretat . 

- Roba impermeable. 

- Banquetes aïllants de la electricitat. 

- Catifa aïllant de la electricitat. 

- Comprovadors de tensió. 

1.4.9.3 Normes de seguretat per als treballs en presencia de 
conduccions elèctriques en servei. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- Es demanarà a la companyia propietària de la línia, el tall de corrent i 
posada a terra de les mànegues, abans de començar els treballs. 

- No es farà cap tasca a les proximitats de les línies elèctriques, desprès 
de demanar el tall de corrent sense comprovar la posada a terra de les 
mànegues, i comunicació del operari de la companyia. 

- Si existeixi interferències amb una línia elèctrica, es desviarà del seu 
traçat, segons marquen els plànols. 

- La distancia de seguretat amb les línies elèctriques que creuen l’obra, 
serà de cinc metres a les zones accessibles mentre duri la construcció. 

- Abans de començar els treballs, es senyalitzarà la distancia de seguretat 
amb la línia elèctrica, per a procedir a la construcció dels pòrtics de 
protecció. 

- Es prohibit fer servir qualsevol sabata no aïllant de la electricitat, a les 
proximitats amb la línia elèctrica. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de propilè aïllant per al risc elèctric. 

- Roba de treball 

- Botes de seguretat aïllant de la electricitat. 

- Cinturó de seguretat. 

- Guants de cuir. 

- Roba impermeable. 

1.4.10 MAQUINÀRIA  

1.4.10.1     Maquinària en general. 

RISCS D’ACCIDENT 

- Bolcs. 

- Enfonsaments. 

- Cops. 

- Formació de atmosferes agressives o molestes. 

- Soroll. 

- Explosions e incendis. 

- Atropellaments. 

- Caigudes a qualsevol nivell. 

- Atrapaments. 

- Talls. 

- Cops i projeccions. 

- Contactes amb energia elèctrica. 

- Altres. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- Es prohibit la manipulació de qualsevol element d’una màquina 
accionada amb energia elèctrica, sense desconcertar-la de la xarxa. 

- Les parts mòbils d’accionament mecànic elèctric tindran carcassa 
protectora antiatrapament. 

- Els cargols accionats mecànic o elèctricament tindran carcasses 
protectores antiatrapaments. 

- Les màquines de funcionament irregular o avariades es retiraran 
immediatament per la seva reparació. 

- Les màquines avariades que no es puguin retirar es senyalitzaran amb 
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cartells d’avis amb el rètol de MÀQUINA AVARIADA, NO CONNECTAR". 

- Es prohibida la manipulació i operacions d’ajust o manteniment de 
màquines al personal no especialitzat a la màquina objecte de la 
reparació. 

- Per una major precaució i per tal d’evitar la posada en servei de la 
màquina avariada, es bloquejaran els comandaments d’arrencada i en el 
seu cas els fusibles elèctrics. 

- Només es permetrà d’utilitzar la maquinària al personal autoritzat per 
escrit 

- Els ganxos dels aparells d’hissar romandran lliures de càrregues en els 
moments de descans. 

- Els maquinistes tindran sempre sota el seu control visual les càrregues 
suspeses, per tal d’evitar els accidents per manca de visibilitat a la 
trajectòria de la càrrega. 

- Si el maquinista no pogués controlar tota la trajectòria de la càrrega, es 
suplirà aquesta mancança mitjançant senyalistes. 

- Es prohibit romandre sota la trajectòria de les càrregues suspeses. . 

- Els aparells d’hissar a emprar a aquesta obra tindran limitador de 
recorregut del carro i els ganxos. 

- Es prohibit a aquesta obra l’hissat o transport de persones al 
interior de gàbies, cubilots, etc. EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 

- Granota de treball. 

- Botes de 
seguretat. 
Guants de 
cuir. 

- Guants de goma o P.V.C. 

- Guants aïllants de la electricitat. 

- Botes aïllants de la electricitat. 

- Davantals de cuir. 

- Polaines de cuir. 

- Maniguets de cuir. 

- Olleres de seguretat anticops. 

- Faixa elàstica. 

- Faixa antivibratoria. 

- Maniguets antivibratoris. 

- Protectors auditius. 

- Altres. 

1.4.10.2     Maquinària de moviment de terres. 

RISCS D’ACCIDENT 

- Bolcada. 

- Atropellament. 

- Atrapament. 

- Els derivats de les operacions de manteniment. 

- Projeccions. 

- Esllavissament de terres a cotes inferiors. 

- Vibracions. 

- Soroll. 

- Pols ambiental. 

- Esllavissament de terres a damunt de la màquina. 

- Caigudes al pujar o baixar de la màquina. 

- Trepitjades en mala posició. 

- Altres. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- La maquinària de moviment de terres tindran avisadors acústics i 
lluminosos de marxa enrere. 
servofrens, fre de mà, retrovisors, pòrtic de seguretat i extintor de CO2. 

- La maquinària de moviment de terres es revisaran diàriament. i es 
controlarà l’estat del motor, sistema hidràulic, frens, direcció, llums, 
avisadors de marxa enrere, transmissions i cadenes. 

- Es prohibit treballar o romandre al radi d’acció de la maquinària. 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN DIPOSIT D’AIGUA DE 5000 m
3
 AL MUNICIPI D’IGUALADA   

  

 

Annex 8. Estudi de Seguretat i Salut Pàgina 23

 

- Al temps d’aturada de la maquinària es senyalitzarà el sèu entorn amb 
senyals de PERILL, per tal d’evitar els riscs de la fallida dels frens, i 
l’atropellament a la posada en marxa. 

- S’instal�laran cartells d’avis del perill que suposa dormir a l’ombra de la 
maquinària 

 

- Es prohibit treballar amb maquinària a la proximitat de línies elèctriques 
abans de l’instal�lació de seguretat definida a aquest Pla, per a la 
protecció dels contactes elèctrics. 

- Si es produeix contacte amb línies elèctriques el maquinista romandrà a 
la cabina de la màquina i demanarà socors. Si fos necessari abandonar la 
màquina abans de desconnectar la línia, s’inspeccionaran els pneumàtics 
per a detectar la possibilitat de no fer pont elèctric amb el terreny. Si es 
possible el salt sense risc el maquinista ho farà amb tos dos peus junts, 
lo mes lluny possible i sense tocar a la vegada la màquina i el terreny. 

- A les màquines amb contacte accidental amb línies elèctriques, es 
senyalitzarà el sèu voltant cinc metres, i es passarà avis a la companya 
per a efectuar els talls se subministrament per a canviar sense riscs la 
posició de la màquina. 

- Al acabar la feina, o al abandonar la màquina, es desarà amb contacte 
amb el terra, la cullera, pala, etc., el fre de mà posat, s’aturarà el motor i 
es traurà la clau, per tal d’evitar els riscs de fallida del sistema hidràulic. 

- Les passarel�les i esglaons d’accés per a la conducció o manteniment 
romandran nets de fangs i olis. 

- Es prohibit el transport de persones a les màquines de moviment de 
terra, per tal d’evitar el risc de caigudes i atropellaments 

- Es prohibit de realitzar tasques de manteniment a la maquinària amb el 
motor en marxa, per tal d'evitar riscs innecessaris. 

- S’instal�laran topall de seguretat a la vora dels talussos, als que 
s’aproximin les màquines, per tal d'evitar el risc de caiguda de la 
màquina. 

- Es prohibit de fer tasques de replanteig o medició las llocs on treballin 
les màquines. 

- Es prohibit l’aplegament de terres a menys de dos metres de la vora de 
l’excavació. 

- Es senyalitzarà la voravia dels camins que passin a prop de les 
excavacions a un mínim de dos metres, per tal d’evitar la caiguda de la 
màquina per sobrecàrrega dels talussos. 

- Es revisarà diàriament la pressió dels 
pneumàtics dels tractors. EQUIPS DE 
PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 

- Olleres de seguretat antipols. 

- Careta facial. 

- Guants de cuir per a la conducció. 

- Guants de cuir per al manteniment. 

- Granota de treball. 

- Roba impermeable. 

- Botes de seguretat. 

- Protectors auditius. 

- Botes de goma o de P.V.C. 

- Cinturó antivibratori. 

1.4.10.3     Bomba de formigó autopropulsada. 

RISCS D’ACCIDENT 

- Els derivats del tràfic al transport. 

- Bolcada per proximitat a talls o talussos. 

- Esllavissament a plànols inclinats. 

- Bolcada per fallida mecànica. 

- Projeccions d’objectes. 

- Cops amb objectes vibrants. 

- Atrapaments. 

- Contactes elèctrics. 

- Interferència del braç amb línies elèctriques aèries. 

- Trencament de la canonada. 

- Trencament de la manega. 
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- Caiguda de persones de la màquina.. 

- Atrapament de persones a les operacions de 
descàrrega del formigó. Sobreesforços. 

- Altres. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

- El personal encarregat del equip de bombeig serà especialista a l’ús i 
manteniment de la bomba, per tal d’evitar els accidents per 
desconeixement. 

- Els dispositius de seguretat hi seran en perfecte estat de funcionament. 
Es prohibit la seva modificació o manipulació, per tal d’evitar els 
accidents. 

- La bomba de formigonat, s’utilitzarà no més per a bombejar formigó 
segons el con recomanat pel fabricant en funció de la distancia de 
transport. 

- El braç d’elevació de la manega, s’utilitzarà no més per a la seva missió. 

- Les bombes de formigó. passaran una revisió anual segons les 
recomanacions del fabricant A. Normes de seguretat per a l’ús 
de la bomba de formigó. 

- Abans de començar el subministrament, cal assegurar-se de que els 
acoblaments de palanca tenen en posició d’immobilització els passadors. 

- Abans d’abocar el formigó s’instal�larà la graella. 

- Es prohibit el contacte directe de les mans amb la tremuja o la 
canonada oscil�lant si la màquina es en marxa. 

- Per realitzar treballs a la tremuja o a la canonada oscil�lant s’aturarà el 
motor d’accionament, purgarà la pressió del acumulador amb la aixeta i 
posteriorment s’efectuaran les tasques necessàries. 

- Es prohibit treballar amb l’equip en situació d’avaria. S’aturarà el servei 
i la màquina i s’efectuarà la reparació abans de tornar a subministrar 
formigó. 

- Es comprovarà diàriament, abans de començar el treball. l’estat de les 
canonades. 

- S’aturarà el servei quan la canonada hi sigui desgastada. Es canviarà el 
tram abans de continuar el subministrament. 

- Per a comprovar el gruix d’una canonada, no podrà ésser sota pressió. 

- Per a bombejar a grans distancies, abans de començar el 
subministrament, es provaran les canonades sota pressió de seguretat. 

 

- Es compliran totes les indicacions de la senyalització de seguretat de la 
màquina. 

- Un cop finalitzat el formigonat es netejarà l’interior de les canonades de 
la instal�lació per tal d’evitar accidents per l’aparició de taps de formigó. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 

- Granota de treball. 

- Guants de goma o de P.V.C. 

- Botes de seguretat impermeables. 

- Davantals Impermeables 

- Davantals 
impermeable. 
Guants 
impermeabilit
zats. 

- Botes de seguretat. 

- Sabates per a la conducció de vehicles. 

 

 

1.4.10.4   Grua Mòbil. 

RISCS D’ACCIDENT 

- Caigudes a mateix nivell. 

- Caigudes a diferent nival. 

- Atrapaments. 

- Atropellar al personal. 
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- Contactes elèctrics. 

- Bolcada. 

- Cops per elements mòbils. 

- Despreniment material suspès i/o transport. 

- Altres. 

NORMES O MESURES 
PREVENTIVES 

Anteriorment a l'hissat, es coneixerà amb exactitud, o, en el seu defecte 
es calcularà, el pes de la càrrega que s'hagi d'elevar. 

La grua que s'utilitzi serà l'adequada, quant a la seva força d'elevació i 
estabilitat, a les càrregues que haurà d'hissar. 

Recordi, els materials que hagin de ser elevats per la grua, 
obligatòriament han d'estar solts i lliures de tot esforç que no sigui el del 
seu propi pes. 
S'adoptaran les mesures necessàries perquè la càrrega en el seu 
desplaçament per la grua, no pugui caure. 
Posicionada la màquina, obligatòriament s'estendran completament i 
s'utilitzaran els suports telescòpics de la mateixa, encara que la càrrega a 
elevar en funció del tipus de grua aparenti com a innecessària aquesta 
operació. 
Quan el terreny ofereixi dubtes quant a la seva resistència, els 
estabilitzadors es recolzaran sobre taulers|taulons o travesses de 
repartiment. 
Només en aquells casos en els quals la falta d'espai impedeixi l'ús dels 
telescòpics, es procedirà a l'hissat de la càrrega sense mediació d'aquests 
quan es compleixi:. Exacte coneixement del pes de la càrrega.. Garantia 
del subministrador de la màquina, que la mateixa reuneix 
característiques d'estabilitat suficient per al pes a què s'haurà de 
sotmetre i als angles de treball|feina amb què s'utilitzarà la seva ploma. 
 

L'operador procurarà, en la mesura possible, no desplaçar la càrrega per 
sobre del personal. 
 

Quan per efecte dels treballs, les càrregues s'hagin de desplaçar per 
sobre del personal, el gruista utilitzarà senyal acústic que adverteixi dels 
seus moviments, permetent que el personal es pugui protegir. 
El gruista complirà obligatòriament les següents prescripcions:. 
Desplaçarà la càrrega evitant oscil�lacions pendulars de la mateixa. 
Abans d'operar la grua, deixarà el vehicle frenat, calçades les seves 
rodes i disposats els estabilitzadors. 
Si la càrrega o descàrrega del material no fos visible per l'operador, es 
col�locarà un encarregat que senyalitzi les maniobres, havent de complir 
únicament aquelles que aquest últim li assenyali. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL 

- Casc de seguretat de polietilè. 

- Guant de cuir. 

- Granota de treball. 

- Guants de goma o PVC. 

- Guants impermeables 

- Botes de seguretat de goma o PVC. 

- Impermeables. 

 

1.4.10.5    Retroexcavadora. 

RISCS D’ACCIDENT 

- Atropellament. 

- Esllavissament de la màquina. 

- Màquina sense control. 

- Bolcada de la màquina. 

- Caigudes per talussos. 

- Topades amb altres vehicles. 

- Contactes amb línies elèctriques. 

- Interferències amb estructures urbanes. 
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- Incendi. 

- Cremades. 

- Atrapament. 

- Projecció d’objectes. 

- Caigudes de persones des 
de la màquina. 
- Cops. 

- Sorolls propis i ambientals. 

- Vibracions. 

- Els derivats de treballs a ambients amb pols. 

- Els derivats de treballs realitzats amb condicions meteorològiques 
adverses. 

- Els derivats de les operacions necessàries per a treure les culleres 
caigudes a l’interior de les rases. NORMES O MESURES PREVENTIVES 
TIPUS 

- Es farà lliurament als subcontractistes que puguin utilitzar aquestes 
màquines, de les normes de seguretat incloses al Estudi de Seguretat. 

- Els maquinistes de la retroexcavadora rebran per escrit la normativa 
següent, abans de l’inici dels treballs. Del lliurament es guardarà 
constància escrita a disposició de la Direcció Facultativa. 

Normes de actuació preventiva per als maquinistes de la retroexcavadora 

- Per a pujar i baixar de la retroexcavadora, farà servir els esglaons 
disposats per aquesta funció. 

- Es prohibit fer servir pneumàtics, llantes, cadenes i parafangs. 

- Es pujarà i baixarà de la retroexcavadora frontalment, agafant-se amb 
dues mans. 

- No es saltarà directament al terra, si no es en cas de perill imminent pel 
treballador. 

- No es farà cap tasca de manteniment amb la màquina en moviment o el 
motor engegat. 

- No es permetrà l’accés a la màquina de cap persona no autoritzada. 

- No es treballarà amb la màquina en situació d’avaria. 

- Abans de començar les tasques de manteniment, s’aturarà la màquina i 
es desarà amb contacte amb el terra la retroexcavadora, el fre de mà 
posat, s’aturarà el motor i es traurà la clau. 

- A l’interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin 
incendiar-se. 

- En el d’escalfament del motor, no s’obrirà directament la tapa del 
radiador. Els vapors podrien provocar cremades molt greus. 

- S’evitarà el contacte amb líquids corrosius. En el cas de que sigui 
necessari, s’empraran guants de goma. 

- L’oli del motor només es pot canviar en fred 

- Es prohibit fumar al manipular la bateria, es pot incendiar. 

- Es prohibit fumar al càrrega combustible, es pot inflamar.. 

- Es tindran les precaucions necessàries perquè la cullera no pugi colpejar 
la cabina o a les persones que treballin al costat de la màquina. 

- Abans de començar el torn de feina, es comprovarà el bo funcionament 
dels comandaments. 

- Aquesta operació es farà amb marxes lentes. 

- Si es produeix contacte amb línies elèctriques el maquinista romandrà a 
la cabina de la màquina i demanarà socors. Si es possible el salt sense 
risc el maquinista ho farà amb tos dos peus junts, lo mes lluny possible i 
sense tocar a la vegada la màquina i el terreny. 

- Es senyalitzarà al voltant de la màquina la distancia màxima que pugui 
assolir el braç de la màquina. Es prohibit el treballar a aquesta zona. 

- Per a manipular el sistema elèctric, es desconnectarà el motor i es 
traurà la clau de contacte. 

- Per a la neteja de la màquina s’empraran careta, granota de treball, 
davantal, i guants de goma. 

- Abans de soldar canonades del sistema hidràulic es buidaran i netejaran 
d’oli. 

- No es traurà el fre de mà amb la màquina parada, sense instal�lar els 
topalls d’immobilització a les rodes. 

- Es vigilarà la pressió dels pneumàtics, i es treballarà a la recomanada 
pel fabricant. 

- Els camins de circulació de l’obra, es senyalitzaran segons els plànols. 
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- Les retroexcavadores de l’obra tindran la protecció de la cabina 
antibolcada. 

- Les cabines seran les dissenyades expressament pel fabricant per a 
cada model de retroexcavadora. 

- Les cabines no hi tindran cap deformació per ésser autoritzades a 
començar a treballar. 

- Es revisaran periòdicament els escapes de gasos del motor. 

- Les retroexcavadores tindran una farmaciola de primers auxilis dintre de 
la cabina. 

- Les retroexcavadores que transitin per la via pública, compliran amb 
totes les disposicions legals. 

- Es prohibit que els conductors abandonin la màquina amb el motor 
engegat. 

- Es prohibit que els conductors abandonin la màquina amb la cullera 
alçada. 

- Per garantir la estabilitat, la retroexcavadora portarà la cullera 
carregada el mes baix possible. 

- La retroexcavadora carregada pujarà i baixarà les rampes, utilitzant 
marxes curtes. 

- Es faran servir una velocitat lenta per a circular per terrenys irregulars. 

- Es prohibit transportar o hissar persones, dintre de la cullera. 

- Les pales disposaran d’extintor reglamentari i amb les revisions fetes. 

- Es prohibir accedir a la màquina en marxa. 

- Les retroexcavadores disposaran d’avisadors lluminosos i acústics de 
marxa enrere. 

- Es prohibit posar en marxa la màquina abans de comprovar que no hi 
hagi ningú al àrea de acció de la retroexcavadora. 

- Els conductors comprovaran que no existeix perill per al operaris que 
treballin dintre de pous o rases properes al lloc d’excavació. 

- Els conductors faran a peu els nous camins per a comprovar les 
dificultats que es poden presentar als recorreguts fets amb la 
retroexcavadora carregada. 

- Es prohibit el treball amb càrregues molt grans sota vents forts. 

- Es prohibit utilitzar la retroexcavadora com a grua, per entrar peces a 

l’interior de les rases. 

- El canvi de posició, es farà amb el braç en el sentit de la marxa. 

- El canvi de posició per a treballs a mig talús es farà amb el braç a la 
direcció de la part alta de la pendent per millorar la estabilitat de la 
màquina. 

- Es prohibit instal�lar la màquina a menys de tres metres de la vora de 
pous, rases, excavacions, etc. per tal d’evitar la caiguda de la 
retroexcavadora per esllavissament de les terres. 

- Es prohibit treballar a les rases, dintre del radi d’acció del braç de la 
màquina. 

- Es prohibit d’aplegar els productes de la excavació a menys de dos 
metres de la vora d’una rasa per tal d’evitar la sobrecàrrega del terreny. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Olleres antiprojeccions. 

- Casc de seguretat de polietilè. 

- Cinturó antivibratori. 

- Granota de treball. 

- Guants de cuir. 

- Guants de goma o de P.V.C. 

- Bots antilliscants. 

- Botes impermeables. 

- Sabates per a la conducció de vehicles. 

- Careta facial. 

- Davantals de cuir o de P.V.C. 

- Polaines de cuir. 

- Botes de seguretat con puntera i plantilla d’acer. 

 

1.5 NORMES GENERALS DE SEGURETAT 

- Estarà prohibit el pas dintre de l’obra, a tota persona aliena a la 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN DIPOSIT D’AIGUA DE 5000 m
3
 AL MUNICIPI D’IGUALADA   

  

 

Annex 8. Estudi de Seguretat i Salut Pàgina28
 

mateixa. A tal fi, serà pertinentment senyalitzat. 

- Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de 
seguretat tipus CE d’ús obligatori a tota l’obra. Es responsabilitat del 
Vigilant de seguretat proveí d’aquestes peces de protecció als visitants. 

- Es disposarà a magatzem d’altres elements de protecció (olleres, 
protectors auditius, etc) pels visitants que accedeixin a zones de riscs 

- Abans de la contractació d’empreses per a la realització dels diferents 
treballs, l’empresa principal demanarà: 

- Certificat de cotització a la Seguretat Social, models TC-1 i TC-2 del mes 
anterior a la contractació. 

- Nomenament del Vigilant de Seguretat. 

- Certificats dels reconeixements mèdics del treballadors que i seran a 
obra. Aquest reconeixements no tindran una antiguitat superior a l’any. 

- S’informarà a l’obra del llistat dels serveis i centres mèdics on seran 
atesos els treballadors en cas d’accident. 

- La farmaciola es responsabilitat de la constructora i disposarà del 
material mínim per realitzar els primers auxilis al treballador accidentat. 
No contindrà materials o medicaments de difícil utilització per personal 
no especialista. 

1.6 POSADA A LA PRÀCTICA 

Per a la posada a la pràctica s’actuarà: 

1º De les previsions mensuals de la planificació, es realitzarà comanda de 
las partides se seguretat, per que siguin rebudes a obra amb la suficient 
antelació. 

2º Tot el personal es obligat al ús de les peces de protecció i seguretat, 
així com a complir les normes de seguretat contingudes al Pla de 
Seguretat i Salut, d’acord a la reglamentació vigent. 

4º Per un control del seguiment del Pla de Seguretat i Salut, es faran 
servir el models de formats, que es complimentaran en el moment 
adequat i es guardaran a l’obra. El models seran: 

- Recepció de peces de protecció personal. 

- Autorització d’ús de maquinària. 

- Control estadístic d’accidents . 

- Informes Tècnics d’Investigació d’accidents. 

- Etc. 

Si es consideres adient, es confeccionaran altres formats de control. 

1.7 PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS. 

Riscs. 

Hi haurà riscs d’atropellaments o cops a persones derivats de l’activitat 
de l’obra, fonamentalment per la circulació de vehicles, i la utilització de 
màquines pròpies de l’activitat que es desenvolupa: camions, màquines 
excavadores, zona d’influència del radi de gir de la ploma dels camions 
grua.  

Existirà risc de caiguda de vianants per pericons i rases de l’obra. 

També existirà risc de caiguda d’objectes i materials a la via pública. 

Prevenció. 

Per evitar possibles accidents a tercers, es col�locaran les oportunes 
senyals d’informació i advertència de que es troben a una zona d’obres, 
senyalitzant els accessos naturals a l’obra, prohibint el pas a tota persona 
aliena a l’obra, i col�locant els tancaments necessaris. 

Si algun camí o zona de pas de vehicles pogués ser afectat per els 
treballs, s’efectuaran els desviaments necessaris amb les senyals d’avís i 
advertència que siguin necessàries i s’establirà  el servei oportú de 
direcció i guia del trànsit. 

Es prendran les mesures necessàries perquè les càrregues que es 
transportin amb grua no sobrevolin fora del límit del terreny de l’obra o, 
si això no fos possible, s’impedirà el pas de vianants i vehicles sota la 
vertical de les càrregues durant les operacions d’elevació i transport. 

Els pericons i les rases hauran d’estar convenientment protegides i 
senyalitzades, procurant agilitzar les tapes definitives en el cas dels 
pericons. 
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1.8 SEGUIMENT I CONTROL. 

El seguiment i control de la Seguretat d’Obra, serà realitzat per un Tècnic 
autoritzat. 

Es obligatori que es trobi dipositat a l’obra el Llibre d’Incidències, que 
constarà de fulles quadriculades, destinades para coneixement de 
l’Inspecció de Treball, Direcció Facultativa, contractista o empresari 
principal. Poden fer anotacions, els titulars de les copies, els Tècnics del 
Centre de Seguretat e Higiene, i els membres del Comitè de Seguretat i 
Salut o Vigilants de Seguretat, com s’indica en R.D. 1627/97. 

El compliment de les normes de seguretat, així com el ús de les peces de 
protecció individual i col�lectiva, el verificarà el Vigilant de Seguretat, que 
informarà al Cap d’Obra, o al encarregat. El control de la posada en 
practica de les mesures i medis de seguretat , així com els assaigs que es 
considerin necessaris, serà exercir per la Direcció d’Obra i els elements 
que legalment tenen competència, segons el Reial Decret 1627/97, estan 
el Cap d’Obra adonat de quan es decideixi, als efectes que procedeixi. 

1.9 INSTAL�LACIONS DE HIGIENE I BENESTAR. 

Considerant el nombre previst de treballadors, es preveurà la disposició 
de les següents instal�lacions; 

- VESTIDORS; per cobrir les necessitats disposarà de penjadors, 
seients i calefacció. 

- SERVEIS HIGIÈNICS; per cobrir les necessitats es disposarà 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. 

-  

1.10 INSTAL�LACIONS MÈDIQUES. 

Es disposarà d’un local destinat a Farmaciola central, equipat amb el 
material sanitari i clínic per a atendre qualsevol accident, a més de tots 
els elements d’assistència als treballadors i altres funcions necessàries 
pel control de la sanitat en l’obra. 

Serà obligatòria l’existència d’una farmaciola de tall en aquelles zones de 
treball que estiguin llunyanes a la farmaciola central, per a poder atendre 
petites cures, dotats amb l’imprescindible material actualitzat. 

1.11 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRA. 

La resta de l’obra estarà senyalitzada segons el present Estudi de 
Seguretat i Salut i la legislació vigent. 

1.12 PLA DE SEGURETAT I SALUT. 

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, 
adaptant aquest Estudi al personal, així com als seus medis i mètodes 
d’execució. 

 

Barcelona, Maig de 2010 

L’AUTOR DEL PROJECTE 

 

 

Jordi Alemany Canut 

Enginyer d’Obres Públiques 
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Pressupost de Seguretat i Salut. Dipòsit del Puig (Igualada)

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SIS DIPOSIT PUIG
Capítol 01  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 900,000

2 H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.000,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#
2 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.060,000

3 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de
muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

5 H1523231 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl.lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 210,000

6 H1523241 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl.lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl.lic per a allotjar en perforacions del sostre
i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm
de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 H152E801 m Línia vertical per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de
D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

9 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 HM311XX1 u Extintor diòxid de carboni de càrrega 5kg de pressió

Euro

Pressupost de Seguretat i Salut. Dipòsit del Puig (Igualada)

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada
metre, amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

12 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000

Obra 01 PRESSUPOST SIS DIPOSIT PUIG
Capítol 02  PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

5 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

6 H1453310 u Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril porós sobre suport de
punt de cotó, i subjecció elàstica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

7 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

8 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

9 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

12 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

14 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

15 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

16 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

17 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

18 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i
puntera metàl.liques

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

19 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

20 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

21 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

22 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SIS DIPOSIT PUIG
Capítol 03  SENYALITZACIÓ D'OBRA

1 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1.500,000

2 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

3 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en
color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 HBBAC003 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 HBBAC015 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 1.500,000

Obra 01 PRESSUPOST SIS DIPOSIT PUIG
Capítol 04  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

1 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

3 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro

Pressupost de Seguretat i Salut. Dipòsit del Puig (Igualada)

AMIDAMENTS Pàg.: 6

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

9 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació
de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

Obra 01 PRESSUPOST SIS DIPOSIT PUIG
Capítol 05  INSTAL·LACIONS I SERVEIS DE PRIMERS AUXILIS

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SIS DIPOSIT PUIG
Capítol 06  MÀ D'OBRA, SEGURETAT I SALUT, FORMACIÓ

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,900 20,000 7,000 126,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,000

2 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 8,000
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

3,68 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

3,71 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

H142BB00P-3 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs
elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

6,03 €

(SIS EUROS AMB TRES CENTIMS)

H1431101P-4 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,14 €

(ZERO EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

H1441201P-5 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,48 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

H1451110P-6 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

0,70 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

H1453310P-7 u Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril porós
sobre suport de punt de cotó, i subjecció elàstica al canell

1,75 €

(UN EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

H1455710P-8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

1,49 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

H1456821P-9 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig
avantbraç

21,83 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

H1459630P-10 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

4,16 €

(QUATRE EUROS AMB SETZE CENTIMS)

H145C002P-11 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

3,73 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

H1461110P-12 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

3,43 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

H1461122P-13 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, amb plantilles i puntera metàl.liques

7,03 €

(SET EUROS AMB TRES CENTIMS)

H1465277P-14 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

15,92 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
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H146P470P-15 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 4,67 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

H147D102P-16 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

33,85 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

H1482222P-17 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

3,97 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

H1483243P-18 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

4,72 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

H1485800P-19 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

11,23 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

H1487350P-20 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

2,72 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

H1488580P-21 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

9,29 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

H1489580P-22 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

29,60 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

H1510001P-23 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de
sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs

0,84 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

H151A1K1P-24 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

3,10 €

(TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)

H151AJ01P-25 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i
amb el desmuntatge inclòs

7,95 €

(SET EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

H1521431P-26 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

4,11 €

(QUATRE EUROS AMB ONZE CENTIMS)

H1523231P-27 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i
intermedi de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant
metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

4,35 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
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H1523241P-28 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i
intermedi de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant
metàl.lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs

4,28 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

H152D801P-29 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

6,60 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

H152E801P-30 m Línia vertical per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

5,28 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

H152U000P-31 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

1,45 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

H1534001P-32 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,14 €

(ZERO EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

H15Z1001P-33 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 26,47 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

H16F1003P-34 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 86,48 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

H16F1004P-35 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 12,06 €

(DOTZE EUROS AMB SIS CENTIMS)

H6AA2111P-36 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

1,90 €

(UN EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

HBB11111P-37 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

31,80 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

HBB11251P-38 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

35,68 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

HBB11351P-39 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

42,45 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

HBB20005P-40 u Senyal manual per a senyalista 7,34 €

(SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

HBBAA003P-41 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

104,99 €

(CENT QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
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HBBAB115P-42 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

20,86 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

HBBAC003P-43 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista
fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

38,23 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

HBBAC005P-44 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

17,04 €

(DISSET EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

HBBAC015P-45 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

16,10 €

(SETZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

HBBAF004P-46 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

26,37 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

HBC19081P-47 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 0,95 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

HBC1KJ00P-48 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 3,96 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

HM31161JP-49 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

28,27 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

HM311XX1P-50 u Extintor diòxid de carboni de càrrega 5kg de pressió 30,10 €

(TRENTA EUROS AMB DEU CENTIMS)

HQU1531AP-51 mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

152,15 €

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

HQU1A50AP-52 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

106,12 €

(CENT SIS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

HQU1H53AP-53 mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

99,35 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
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HQU25701P-54 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

13,64 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

HQU27902P-55 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

18,51 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

HQU2AF02P-56 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 71,98 €

(SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

HQU2E001P-57 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 54,57 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

HQU2GF01P-58 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

34,02 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB DOS CENTIMS)

HQUA1100P-59 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

70,68 €

(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

HQUA2100P-60 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

70,26 €

(SETANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

HQUA3100P-61 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

46,83 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

HQUZM000P-62 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 12,06 €

(DOTZE EUROS AMB SIS CENTIMS)

Barcelona, juliol de 2009

L´autor del projecte:

Carlos Fernández Lillo
PROINOSA

pjpuig
Imagen colocada
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

3,68 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 3,68000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

3,71 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 3,71000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-3 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs
elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

6,03 €

B142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs el 6,03000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,14 €
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,14000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,48 €
B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 40 0,48000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

0,70 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de p 0,70000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-7 H1453310 u Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril porós
sobre suport de punt de cotó, i subjecció elàstica al canell

1,75 €

B1453310 u Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril 1,75000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-8 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

1,49 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 1,49000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-9 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig
avantbraç

21,83 €

B1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets fins a mig a 21,83000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-10 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

4,16 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 4,16000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-11 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

3,73 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 3,73000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-12 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO

3,43 €
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20346 i UNE-EN ISO 20347

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 3,43000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-13 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, amb plantilles i puntera metàl.liques

7,03 €

B1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló 7,03000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-14 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

15,92 €

B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat 15,92000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-15 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 4,67 €
B146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 4,67000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

33,85 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàri 33,85000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-17 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

3,97 €

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb but 3,97000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-18 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

4,72 €

B1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 4,72000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-19 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

11,23 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 11,23000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-20 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

2,72 €

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 2,72000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-21 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

9,29 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 9,29000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-22 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

29,60 €
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B1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470- 29,60000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-23 H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de
sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs

0,84 €

B15ZG001 u Ganxo metàl·lic amb forma de S 0,04000 €
B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x8 0,07000 €

Altres conceptes 0,73000 €

P-24 H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

3,10 €

B0DZ4000 m Fleix 0,02800 €
B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x8 0,08400 €
B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,33000 €

Altres conceptes 2,65800 €

P-25 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i
amb el desmuntatge inclòs

7,95 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,00800 €
B0A31000 kg Clau acer 0,07150 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,24831 €

Altres conceptes 6,62219 €

P-26 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

4,11 €

B1526EK6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sost 0,48500 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,98000 €

Altres conceptes 2,64500 €

P-27 H1523231 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i
intermedi de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant
metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

4,35 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,48620 €
B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,16800 €
B1526EK6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sost 0,38800 €

Altres conceptes 3,30780 €

P-28 H1523241 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i
intermedi de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant
metàl.lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs

4,28 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,48620 €
B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,16800 €
B1526EL6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforaci 0,31600 €

Altres conceptes 3,30980 €

P-29 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

6,60 €
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B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda d 3,48320 €
B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre 0,47250 €

Altres conceptes 2,64430 €

P-30 H152E801 m Línia vertical per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

5,28 €

B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda d 3,48320 €
B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre 0,47250 €

Altres conceptes 1,32430 €

P-31 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

1,45 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisame 0,33600 €
B1526EL6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforaci 0,39500 €

Altres conceptes 0,71900 €

P-32 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,14 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de le 0,02000 €
Altres conceptes 0,12000 €

P-33 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 26,47 €
Altres conceptes 26,47000 €

P-34 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 86,48 €
Altres conceptes 86,48000 €

P-35 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 12,06 €
Altres conceptes 12,06000 €

P-36 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

1,90 €

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,60000 €
B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,08400 €

Altres conceptes 1,21600 €

P-37 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

31,80 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 19,74000 €
Altres conceptes 12,06000 €

P-38 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

35,68 €

BBL12602 u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 23,62000 €
Altres conceptes 12,06000 €

P-39 HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

42,45 €

BBL13602 u Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 30,39000 €
Altres conceptes 12,06000 €

P-40 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 7,34 €
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BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 7,34000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-41 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

104,99 €

BBBAD013 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 46,73000 €
BBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 46,20000 €

Altres conceptes 12,06000 €

P-42 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

20,86 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el 4,98000 €
BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma cir 3,82000 €

Altres conceptes 12,06000 €

P-43 HBBAC003 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista
fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

38,23 €

BBBAC003 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb picto 26,17000 €
Altres conceptes 12,06000 €

P-44 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

17,04 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb picto 4,98000 €
Altres conceptes 12,06000 €

P-45 HBBAC015 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

16,10 €

BBBAC015 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma bl 4,04000 €
Altres conceptes 12,06000 €

P-46 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

26,37 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tr 6,06000 €
BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am 8,25000 €

Altres conceptes 12,06000 €

P-47 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 0,95 €
BBC19000 m Cinta d'abalisament 0,10000 €

Altres conceptes 0,85000 €

P-48 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 3,96 €
BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos 3,23200 €

Altres conceptes 0,72800 €

P-49 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

28,27 €
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BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,17000 €
BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 22,54000 €

Altres conceptes 5,56000 €

P-50 HM311XX1 u Extintor diòxid de carboni de càrrega 5kg de pressió 30,10 €
BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,17000 €
BM31XX01 u Extintor diòxid de carboni 5kg de pressió 24,37000 €

Altres conceptes 5,56000 €

P-51 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

152,15 €

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 152,15000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-52 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

106,12 €

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 106,12000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-53 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

99,35 €

BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllam 99,35000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-54 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

13,64 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 11,80250 €
Altres conceptes 1,83750 €

P-55 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

18,51 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb c 14,22250 €
Altres conceptes 4,28750 €

P-56 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 71,98 €
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 67,70000 €

Altres conceptes 4,28000 €

P-57 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 54,57 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 53,94000 €

Altres conceptes 0,63000 €

P-58 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

34,02 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 32,80000 €
Altres conceptes 1,22000 €
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P-59 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

70,68 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 70,68000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-60 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

70,26 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seg 70,26000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-61 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

46,83 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 46,83000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-62 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 12,06 €
Altres conceptes 12,06000 €

Barcelona, juliol de 2009

L´autor del projecte:

Carlos Fernández Lillo
PROINOSA

pjpuig
Imagen colocada
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Obra 01 Pressupost SIS DIPOSIT PUIG

Capítol 01 Proteccions col·lectives

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

1,90 900,000 1.710,00

2 H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs (P - 24)

3,10 1.060,000 3.286,00

3 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

7,95 5,000 39,75

4 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de
tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa
per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

4,11 12,000 49,32

5 H1523231 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al
sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

4,35 210,000 913,50

6 H1523241 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, fixada amb suports de muntant metàl.lic per a allotjar en
perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

4,28 0,000 0,00

7 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 29)

6,60 10,000 66,00

8 H152E801 m Línia vertical per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 30)

5,28 5,000 26,40

9 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)

28,27 3,000 84,81

10 HM311XX1 u Extintor diòxid de carboni de càrrega 5kg de pressió (P - 50) 30,10 1,000 30,10
11 H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat

de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i
80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de
l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el
desmuntatge inclòs (P - 23)

0,84 25,000 21,00

12 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 32)

0,14 1.000,000 140,00

TOTAL Capítol 01.01 6.366,88

Obra 01 Pressupost SIS DIPOSIT PUIG

Capítol 02 Proteccions individuals

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

3,68 30,000 110,40

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

3,71 45,000 166,95

euros
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3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,14 90,000 12,60

4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 5)

0,48 120,000 57,60

5 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 6)

0,70 90,000 63,00

6 H1453310 u Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i
palmell de nitril porós sobre suport de punt de cotó, i subjecció elàstica
al canell (P - 7)

1,75 45,000 78,75

7 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 11)

3,73 45,000 167,85

8 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
8)

1,49 10,000 14,90

9 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb
maniguets fins a mig avantbraç (P - 9)

21,83 4,000 87,32

10 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 10)

4,16 2,000 8,32

11 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 12)

3,43 10,000 34,30

12 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 14)

15,92 30,000 477,60

13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 19)

11,23 15,000 168,45

14 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 16)

33,85 3,000 101,55

15 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
20)

2,72 10,000 27,20

16 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons
UNE-EN 340 (P - 18)

4,72 15,000 70,80

17 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 17)

3,97 15,000 59,55

18 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl.liques (P - 13)

7,03 2,000 14,06

19 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 3)

6,03 2,000 12,06

20 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta
tèxtil arrapant (P - 15)

4,67 2,000 9,34

21 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 22)

29,60 2,000 59,20

22 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 21)

9,29 2,000 18,58
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TOTAL Capítol 01.02 1.820,38
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Capítol 03 Senyalització d'obra

1 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 47)

0,95 1.500,000 1.425,00

2 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

3,96 70,000 277,20

3 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

31,80 2,000 63,60

4 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

35,68 2,000 71,36

5 HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

42,45 2,000 84,90

6 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 40) 7,34 2,000 14,68
7 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 41)

104,99 2,000 209,98

8 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 42)

20,86 2,000 41,72

9 HBBAC003 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

38,23 2,000 76,46

10 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

17,04 2,000 34,08

11 HBBAC015 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

16,10 2,000 32,20

12 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)

26,37 2,000 52,74

13 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 31)

1,45 1.500,000 2.175,00

TOTAL Capítol 01.03 4.558,92

Obra 01 Pressupost SIS DIPOSIT PUIG

Capítol 04 Instal·lacions provisionals

1 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 52)

106,12 14,000 1.485,68

euros
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2 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera
de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 53)

99,35 7,000 695,45

3 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 54)

13,64 2,000 27,28

4 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 55)

18,51 2,000 37,02

5 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 56)

71,98 1,000 71,98

6 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 57)

54,57 1,000 54,57

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 58)

34,02 1,000 34,02

8 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 62) 12,06 80,000 964,80
9 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó

d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 51)

152,15 7,000 1.065,05

TOTAL Capítol 01.04 4.435,85

Obra 01 Pressupost SIS DIPOSIT PUIG

Capítol 05 Instal·lacions i serveis de primers auxilis

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 59)

70,68 1,000 70,68

2 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 60)

70,26 1,000 70,26

3 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 61)

46,83 2,000 93,66

TOTAL Capítol 01.05 234,60

Obra 01 Pressupost SIS DIPOSIT PUIG

Capítol 06 Mà d'obra, seguretat i salut, formació

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 33)

26,47 126,000 3.335,22

2 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -
34)

86,48 2,000 172,96

3 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
35)

12,06 8,000 96,48

TOTAL Capítol 01.06 3.604,66
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NIVELL 2: Capítol Import
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Capítol 01.01  Proteccions col·lectives 6.366,88
Capítol 01.02  Proteccions individuals 1.820,38
Capítol 01.03  Senyalització d'obra 4.558,92
Capítol 01.04  Instal·lacions provisionals 4.435,85
Capítol 01.05  Instal·lacions i serveis de primers auxilis 234,60
Capítol 01.06  Mà d'obra, seguretat i salut, formació 3.604,66
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euros

cobi
Cuadro de texto
PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT. DIPÒSIT D'IGUALADA

cobi
Cuadro de texto
Pressupost  DIPÒSIT D'IGUALADA



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN DIPOSIT D’AIGUA DE 5000 m
3
 AL MUNICIPI D’IGUALADA   

  

 

 

 1

 

 

 

DOCUMENT NÚM 2.- PLÀNOLS 
 
 
 
 





PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN DIPOSIT D’AIGUA DE 5000 m
3
 AL MUNICIPI D’IGUALADA   

  

 

 

 2

 

ÍNDEX DE PLÀNOLS DIPÒSIT RUBÍ 
 
 

- PLANTA GENERAL 
 

G-0  Emplaçament  (1 full) 

G-1  Planta general de l’actuació (2 fulls) 

 
 

- DIPÒSIT 
 
D-1  Definició geomètrica (4 fulls) 

D-2  Moviment de terres (10 fulls) 

D-3  Drenatge (4 fulls) 

D-4  Estructures (12 fulls) 



cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN DIPÒSIT D'AIGUA              DE 5000M3 AL MUNICIPI D'IGUALADA

cobi
Cuadro de texto
                                                                                                                                                         JORDI ALERANY CANUT

cobi
Cuadro de texto
              PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN DIPÒSIT DE 5000M3                                AL MUNICIPI D'IGUALADA 

cobi
Cuadro de texto
2009-2010

cobi
Cuadro de texto
1:16.000

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
                                   EMPLAÇAMENT                               

cobi
Cuadro de texto
G-0

cobi
Cuadro de texto
FULL 1 DE 1

cobi
Cuadro de texto



cobi
Cuadro de texto
SORTIDA CANONADES    

cobi
Cuadro de texto
                                                                                                                                                         JORDI ALERANY CANUT

cobi
Cuadro de texto
              PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN DIPÒSIT DE 5000M3                                AL MUNICIPI D'IGUALADA 

cobi
Cuadro de texto
2009-2010

cobi
Cuadro de texto
1:2000

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
                  PLANTA GENERAL DE L'ACTUACIÓ                               

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
FULL 1 DE 2

cobi
Cuadro de texto
G-1



cobi
Cuadro de texto
SORTIDA CANONADES    

cobi
Cuadro de texto
                                                                                                                                                         JORDI ALERANY CANUT

cobi
Cuadro de texto
              PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN DIPÒSIT DE 5000M3                                AL MUNICIPI D'IGUALADA 

cobi
Cuadro de texto
2009-2010

cobi
Cuadro de texto
1:2000

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
                  PLANTA GENERAL DE L'ACTUACIÓ                               

cobi
Cuadro de texto
G-1

cobi
Cuadro de texto
FULL 1 DE 2

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
ZONA D'OCPACIÓ TEMPORAL,    TANCAMENT DE L'OBRA    



cobi
Cuadro de texto
                                                                                                                                                         JORDI ALERANY CANUT

cobi
Cuadro de texto
              PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN DIPÒSIT DE 5000M3                                AL MUNICIPI D'IGUALADA 

cobi
Cuadro de texto
2009-2010

cobi
Cuadro de texto
1:200

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
                     DEFINICIÓ GEOMÈTRICA PLANTA GENERAL I REPLANTEIG                               

cobi
Cuadro de texto
D-1

cobi
Cuadro de texto
FULL 1 DE 4

cobi
Cuadro de texto



cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
                                                                                                                                                         JORDI ALERANY CANUT

cobi
Cuadro de texto
              PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN DIPÒSIT DE 5000M3                                AL MUNICIPI D'IGUALADA 

cobi
Cuadro de texto
2009-2010

cobi
Cuadro de texto
1:200

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
0                   2.5                       5.0

cobi
Cuadro de texto


cobi
Cuadro de texto
                     DEFINICIÓ GEOMÈTRICA            PLANTA COBERTA                               

cobi
Cuadro de texto
D-1

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
FULL 2 DE 4



cobi
Cuadro de texto
                                                                                                                                                         JORDI ALERANY CANUT

cobi
Cuadro de texto
              PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN DIPÒSIT DE 5000M3                                AL MUNICIPI D'IGUALADA 

cobi
Cuadro de texto
2009-2010

cobi
Cuadro de texto
1:200

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
                     DEFINICIÓ GEOMÈTRICA               PLANTA SOLERA                               

cobi
Cuadro de texto
D-1

cobi
Cuadro de texto
FULL 3 DE 4

cobi
Cuadro de texto



cobi
Cuadro de texto
                                                                                                                                                         JORDI ALERANY CANUT

cobi
Cuadro de texto
              PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN DIPÒSIT DE 5000M3                                AL MUNICIPI D'IGUALADA 

cobi
Cuadro de texto
2009-2010

cobi
Cuadro de texto
1:200

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
                     DEFINICIÓ GEOMÈTRICA                   SECCIONS                               

cobi
Cuadro de texto
FULL 4 DE 4

cobi
Cuadro de texto
D-1

cobi
Cuadro de texto



cobi
Cuadro de texto
                                                                                                                                                         JORDI ALERANY CANUT

cobi
Cuadro de texto
              PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN DIPÒSIT DE 5000M3                                AL MUNICIPI D'IGUALADA 

cobi
Cuadro de texto
2009-2010

cobi
Cuadro de texto
1:400

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
                       TRAÇAT I MOVIMENT DE TERRES                    ESPLANADA DIPÒSIT       PLANTA DE DEFINICIÓ I REPLANTEIG                               

cobi
Cuadro de texto
D-2

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
FULL 1 DE 10



cobi
Cuadro de texto
                                                                                                                                                         JORDI ALERANY CANUT

cobi
Cuadro de texto
              PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN DIPÒSIT DE 5000M3                                AL MUNICIPI D'IGUALADA 

cobi
Cuadro de texto
2009-2010

cobi
Cuadro de texto
1:400

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
                       TRAÇAT I MOVIMENT DE TERRES                    ESPLANADA DIPÒSIT                            SECCIONS                               

cobi
Cuadro de texto
FULL 2 DE 10

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
D-2



cobi
Cuadro de texto
                                                                                                                                                         JORDI ALERANY CANUT

cobi
Cuadro de texto
              PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN DIPÒSIT DE 5000M3                                AL MUNICIPI D'IGUALADA 

cobi
Cuadro de texto
2009-2010

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
1:400

cobi
Cuadro de texto
                       TRAÇAT I MOVIMENT DE TERRES                    ESPLANADA DIPÒSIT                            SECCIONS                               

cobi
Cuadro de texto
D-2

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
FULL 3 DE 10



cobi
Cuadro de texto
                                                                                                                                                         JORDI ALERANY CANUT

cobi
Cuadro de texto
              PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN DIPÒSIT DE 5000M3                                AL MUNICIPI D'IGUALADA 

cobi
Cuadro de texto
2009-2010

cobi
Cuadro de texto
1:400

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
                       TRAÇAT I MOVIMENT DE TERRES                    ESPLANADA DIPÒSIT                            SECCIONS                               

cobi
Cuadro de texto
FULL 4 DE 10

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
D-2



cobi
Cuadro de texto
                                                                                                                                                         JORDI ALERANY CANUT

cobi
Cuadro de texto
              PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN DIPÒSIT DE 5000M3                                AL MUNICIPI D'IGUALADA 

cobi
Cuadro de texto
2009-2010

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
1:400

cobi
Cuadro de texto
                       TRAÇAT I MOVIMENT DE TERRES                    ESPLANADA DIPÒSIT                            SECCIONS                               

cobi
Cuadro de texto
D-2

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
FULL 5 DE 10



cobi
Cuadro de texto
                                                                                                                                                         JORDI ALERANY CANUT

cobi
Cuadro de texto
              PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN DIPÒSIT DE 5000M3                                AL MUNICIPI D'IGUALADA 

cobi
Cuadro de texto
2009-2010

cobi
Cuadro de texto
1:400

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
                       TRAÇAT I MOVIMENT DE TERRES                    ESPLANADA DIPÒSIT                            SECCIONS                               

cobi
Cuadro de texto
FULL 6 DE 10

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
D-2



cobi
Cuadro de texto
                                                                                                                                                         JORDI ALERANY CANUT

cobi
Cuadro de texto
              PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN DIPÒSIT DE 5000M3                                AL MUNICIPI D'IGUALADA 

cobi
Cuadro de texto
2009-2010

cobi
Cuadro de texto
1:400

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
                       TRAÇAT I MOVIMENT DE TERRES                    ESPLANADA DIPÒSIT                            SECCIONS                               

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
FULL 7 DE 10

cobi
Cuadro de texto
D-2



cobi
Cuadro de texto
                                                                                                                                                         JORDI ALERANY CANUT

cobi
Cuadro de texto
              PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN DIPÒSIT DE 5000M3                                AL MUNICIPI D'IGUALADA 

cobi
Cuadro de texto
2009-2010

cobi
Cuadro de texto
1:250

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
                       TRAÇAT I MOVIMENT DE TERRES                        VIAL D'ACCÉS                        SECCIÓ TIPUS                               

cobi
Cuadro de texto
D-2

cobi
Cuadro de texto
FULL 8 DE 10

cobi
Cuadro de texto



cobi
Cuadro de texto
                                                                                                                                                         JORDI ALERANY CANUT

cobi
Cuadro de texto
              PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN DIPÒSIT DE 5000M3                                AL MUNICIPI D'IGUALADA 

cobi
Cuadro de texto
2009-2010

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
1:400

cobi
Cuadro de texto
                       TRAÇAT I MOVIMENT DE TERRES                     TRAÇAT CANONADA       PLANTA DE DEFINICIÓ I REPLANTEIG                               

cobi
Cuadro de texto
FULL 9 DE 10

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
D-2



cobi
Cuadro de texto
                                                                                                                                                         JORDI ALERANY CANUT

cobi
Cuadro de texto
              PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN DIPÒSIT DE 5000M3                                AL MUNICIPI D'IGUALADA 

cobi
Cuadro de texto
2009-2010

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
1:500

cobi
Cuadro de texto
1:100

cobi
Cuadro de texto
                       TRAÇAT I MOVIMENT DE TERRES               TRAÇAT CANONADA DN500                  PERFIL LONGITUDINAL                               

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
FULL 10 DE 10

cobi
Cuadro de texto
D-2



cobi
Cuadro de texto
                                                                                                                                                         JORDI ALERANY CANUT

cobi
Cuadro de texto
              PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN DIPÒSIT DE 5000M3                                AL MUNICIPI D'IGUALADA 

cobi
Cuadro de texto
2009-2010

cobi
Cuadro de texto
1:500

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
                                         DRENATGE                     PLANTA GENERAL                               

cobi
Cuadro de texto
D-3

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
FULL 1 DE 4

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
0                    6.25                  12.5



cobi
Cuadro de texto
                                                                                                                                                         JORDI ALERANY CANUT

cobi
Cuadro de texto
              PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN DIPÒSIT DE 5000M3                                AL MUNICIPI D'IGUALADA 

cobi
Cuadro de texto
2009-2010

cobi
Cuadro de texto
1:200

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
0                    2.5                  5.0

cobi
Cuadro de texto
                                           DRENATGE                     PLANTA DE PLUVIALS                               

cobi
Cuadro de texto
FULL 2 DE 4

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
D-3

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto



cobi
Cuadro de texto
                                                                                                                                                         JORDI ALERANY CANUT

cobi
Cuadro de texto
              PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN DIPÒSIT DE 5000M3                                AL MUNICIPI D'IGUALADA 

cobi
Cuadro de texto
2009-2010

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
1:200

cobi
Cuadro de texto
                                                DRENATGE PLANTA SUBDRENATGE I DRENATGE PERIMETRAL                               

cobi
Cuadro de texto
D-3

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
FULL 3 DE 4



cobi
Cuadro de texto
                                                                                                                                                         JORDI ALERANY CANUT

cobi
Cuadro de texto
              PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN DIPÒSIT DE 5000M3                                AL MUNICIPI D'IGUALADA 

cobi
Cuadro de texto
2009-2010

cobi
Cuadro de texto
1:150

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
                                                DRENATGE                                  SECCIONS                               

cobi
Cuadro de texto
D-3

cobi
Cuadro de texto
FULL 4 DE 4

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto



cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:40

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:100

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:100

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:50

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:50

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:40

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:40

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:20

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:600

cobi
Cuadro de texto
                                                                                                                                                         JORDI ALERANY CANUT

cobi
Cuadro de texto
              PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN DIPÒSIT DE 5000M3                                AL MUNICIPI D'IGUALADA 

cobi
Cuadro de texto
2009-2010

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
                       ESTRUCTURES DEL DIPÒSIT I LA CAMBRA DE CLAUS                                    MURS TIPUS M1 I M2                               

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
D-4

cobi
Cuadro de texto
FULL 1 DE 12



cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:50

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:100

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:600

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:40

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:40

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:40

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:40

cobi
Cuadro de texto
                                                                                                                                                         JORDI ALERANY CANUT

cobi
Cuadro de texto
              PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN DIPÒSIT DE 5000M3                                AL MUNICIPI D'IGUALADA 

cobi
Cuadro de texto
2009-2010

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
                       ESTRUCTURES DEL DIPÒSIT I LA CAMBRA DE CLAUS                                      MURS TIPUS M3                               

cobi
Cuadro de texto
D-4

cobi
Cuadro de texto
FULL 2 DE 12

cobi
Cuadro de texto



cobi
Cuadro de texto
                                                                                                                                                         JORDI ALERANY CANUT

cobi
Cuadro de texto
              PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN DIPÒSIT DE 5000M3                                AL MUNICIPI D'IGUALADA 

cobi
Cuadro de texto
2009-2010

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
                       ESTRUCTURES DEL DIPÒSIT I LA CAMBRA DE CLAUS                                      MURS TIPUS M4                               

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
FULL 3 DE 12

cobi
Cuadro de texto
D-4

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:100

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:50

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:40

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:40

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:40

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:50

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:600



cobi
Cuadro de texto
                                                                                                                                                         JORDI ALERANY CANUT

cobi
Cuadro de texto
              PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN DIPÒSIT DE 5000M3                                AL MUNICIPI D'IGUALADA 

cobi
Cuadro de texto
2009-2010

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
                       ESTRUCTURES DEL DIPÒSIT I LA CAMBRA DE CLAUS                                      MURS TIPUS M5                               

cobi
Cuadro de texto
FULL 4 DE 12

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
D-4

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:50

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:40

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:80

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:40

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:600

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:40

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:40

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:40



cobi
Cuadro de texto
                                                                                                                                                         JORDI ALERANY CANUT

cobi
Cuadro de texto
              PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN DIPÒSIT DE 5000M3                                AL MUNICIPI D'IGUALADA 

cobi
Cuadro de texto
2009-2010

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
                       ESTRUCTURES DEL DIPÒSIT I LA CAMBRA DE CLAUS                                      MURS TIPUS M6                               

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
FULL 5 DE 12

cobi
Cuadro de texto
D-4

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:50

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:20

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:40

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:40

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:100

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:40



cobi
Cuadro de texto
                                                                                                                                                         JORDI ALERANY CANUT

cobi
Cuadro de texto
              PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN DIPÒSIT DE 5000M3                                AL MUNICIPI D'IGUALADA 

cobi
Cuadro de texto
2009-2010

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
                       ESTRUCTURES DEL DIPÒSIT I LA CAMBRA DE CLAUS                                      MURS TIPUS M7                               

cobi
Cuadro de texto
D-4

cobi
Cuadro de texto
FULL 6 DE 12

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:50

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:100

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:40

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:40

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:40

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:40



cobi
Cuadro de texto
                                                                                                                                                         JORDI ALERANY CANUT

cobi
Cuadro de texto
              PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN DIPÒSIT DE 5000M3                                AL MUNICIPI D'IGUALADA 

cobi
Cuadro de texto
2009-2010

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
                       ESTRUCTURES DEL DIPÒSIT I LA CAMBRA DE CLAUS                      SABATES, SOLERA I PILARS DIPÒSIT                               

cobi
Cuadro de texto
FULL 7 DE 12

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
D-4

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:20

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:40

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:600

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:10

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:20



ESPECEJAMENT JÀSSERES Planta: DIPÒSIT
108.28 J23009

NOM TIPUS QUANT. LONGITUD Nº DETALL
A R40x65 3 5.23
B R40x65 13 4.96
C R40x65 3 4.96
D R40x65 1 5.23
E R40x65 1 8.00

ESPECEJAMENT PLAQUES EP23009

1080.7
NOM TIPUS QUANTITAT LONGITUD AMPLE Nº DETALL

1 356-E 1 5.79 0.90
2 356-E 75 6.84 1.10
3 356-E 4 6.84 1.10 3
4 356-E 2 6.84 0.51
5 356-E 39 6.51 1.10
6 356-E 4 6.51 1.10 6
7 356-E 1 6.51 0.51
8 356-E 4 6.84 1.10 8
9 356-E 4 6.84 1.10 9
10 356-E 10 8.00 1.10
11 356-E 1 8.00 0.72
12 356-E 1 2.40 1.10
13 356-E 1 5.75 1.10

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
                                                                                                                                                         JORDI ALERANY CANUT

cobi
Cuadro de texto
              PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN DIPÒSIT DE 5000M3                                AL MUNICIPI D'IGUALADA 

cobi
Cuadro de texto
2009-2010

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
1:200

cobi
Cuadro de texto
  0                      2.5                   5.0     

cobi
Cuadro de texto
                       ESTRUCTURES DEL DIPÒSIT I LA CAMBRA DE CLAUS                                             COBERTA                               

cobi
Cuadro de texto
D-4

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
FULL 8 DE 12

cobi
Cuadro de texto
E.  1/40

cobi
Cuadro de texto
E.  1/40

cobi
Cuadro de texto
E.  1/40

cobi
Cuadro de texto
E.  1/40

cobi
Cuadro de texto
E.  1/40

cobi
Cuadro de texto



cobi
Cuadro de texto
                                                                                                                                                         JORDI ALERANY CANUT

cobi
Cuadro de texto
              PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN DIPÒSIT DE 5000M3                                AL MUNICIPI D'IGUALADA 

cobi
Cuadro de texto
2009-2010

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
                       ESTRUCTURES DEL DIPÒSIT I LA CAMBRA DE CLAUS                        CASETA D'EQUIPAMENTS ELÈCTRICS                                       MURS DE FAÇANA                               

cobi
Cuadro de texto
FULL 9 DE 12

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
D-4

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:100

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:100

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:100

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:100

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:100

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:100

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:10

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:10



ESPECEJAMENT PLAQUES EP23009-2

40.6
NOM TIPUS QUANTITAT LONGITUD AMPLE Nº DETALL

1 151-FL 9 4.10 1.10

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
                                                                                                                                                         JORDI ALERANY CANUT

cobi
Cuadro de texto
              PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN DIPÒSIT DE 5000M3                                AL MUNICIPI D'IGUALADA 

cobi
Cuadro de texto
2009-2010

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
1:200

cobi
Cuadro de texto
  0                   0.625               1.25     

cobi
Cuadro de texto
                       ESTRUCTURES DEL DIPÒSIT I LA CAMBRA DE CLAUS                        CASETA D'EQUIPAMENTS ELÈCTRICS                                               COBERTA                               

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
D-4

cobi
Cuadro de texto
FULL 10 DE 12

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:40



cobi
Cuadro de texto
                                                                                                                                                         JORDI ALERANY CANUT

cobi
Cuadro de texto
              PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN DIPÒSIT DE 5000M3                                AL MUNICIPI D'IGUALADA 

cobi
Cuadro de texto
2009-2010

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
1:100

cobi
Cuadro de texto
                       ESTRUCTURES DEL DIPÒSIT I LA CAMBRA DE CLAUS                        CASETA D'EQUIPAMENTS ELÈCTRICS                                      ESCALA I PASARELA                               

cobi
Cuadro de texto
D-4

cobi
Cuadro de texto
FULL 11 DE 12

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:100

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:100

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:20

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:20

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:20

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:20

cobi
Cuadro de texto
ESCALA 1:20



cobi
Cuadro de texto
                                                                                                                                                         JORDI ALERANY CANUT

cobi
Cuadro de texto
              PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN DIPÒSIT DE 5000M3                                AL MUNICIPI D'IGUALADA 

cobi
Cuadro de texto
2009-2010

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
                       ESTRUCTURES DEL DIPÒSIT I LA CAMBRA DE CLAUS                                   ESQUEMA HIDRÀULIC                               

cobi
Cuadro de texto
D-4

cobi
Cuadro de texto

cobi
Cuadro de texto
FULL 12 DE 12



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN DIPOSIT D’AIGUA DE 5000 m
3
 AL MUNICIPI D’IGUALADA   

  

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT NÚM 3.- PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 





PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN DIPOSIT D’AIGUA DE 5000 m
3
 AL MUNICIPI D’IGUALADA   

  

 

Document 3. Plec de Preinscripcions tècniques particulars 
 

DOCUMENT 3 
Plec de Preinscripcions tècniques particulars 
 
 





PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN DIPOSIT D’AIGUA DE 5000 m
3
 AL MUNICIPI D’IGUALADA   

  

 

Document 3. Plec de Preinscripcions tècniques particulars 
 

1. Aspectes generals ....................................................1 

1.1. Objecte, abast i disposicions generals ................................... 1 

1.1.1. Objecte............................................................................. 1 

1.1.2. Àmbit d’aplicació ................................................................ 1 

1.1.3. Instruccions, Normes i disposicions aplicables........................ 1 

1.2. Descripció de les obres ....................................................... 1 

1.3. Desenvolupament de les obres ............................................ 2 

1.3.1. Replantejos. Acta de comprovació del replanteig .................... 2 

1.3.2. Programa de treballs .......................................................... 2 

1.3.3. Control de qualitat ............................................................. 3 

1.3.4. Mitjans del contractista per a l’execució dels treballs .............. 3 

1.3.5. Informació a preparar pel contractista .................................. 4 

1.3.6. Execució de les obres no especificades en aquest Plec ............ 4 

1.4. Amidament i abonament ..................................................... 4 

1.4.1. Amidament de les obres...................................................... 4 

1.4.2. Abonament de les obres...................................................... 4 

1.5. Seguretat i salut ................................................................ 5 

2. Materials, dispositius i instal�lacions i les seves 
característiques .......................................................6 

2.1. Condicions generals per a tots els materials .......................... 6 

2.1.1. Procedències ..................................................................... 6 

2.1.2. Examen i assaig ................................................................ 6 

2.2. Material a utilitzar en terraplens .......................................... 6 

2.2.1. Característiques generals.................................................... 6 

2.2.2. Origen dels materials ......................................................... 6 

2.3. Materials a utilitzar en reblerts de rases per a canonades ....... 6 

2.3.1. Característiques generals.................................................... 6 

2.3.2. Origen dels materials ......................................................... 6 

2.3.3. Materials inadequats .......................................................... 6 

2.3.4. Definició i designació de tipus de materials apropiats ............. 6 

2.4. Emmacat de la solera del dipòsit.......................................... 7 

2.5. Granulats per a morters i formigons..................................... 7 

2.6. Ciment ............................................................................. 7 

2.7. Aigua ............................................................................... 7 

2.8. Additius per a formigons..................................................... 7 

2.8.1. Condicions generals ........................................................... 7 

2.8.2. Assaigs............................................................................. 7 

2.9. Formigons ........................................................................ 7 

2.10. Acer en rodons per a armadures.......................................... 8 

2.11. Acer laminat per a estructures............................................. 8 

2.12. Canonada de polietilé ......................................................... 8 

2.13. Canonada d’acer................................................................ 8 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN DIPOSIT D’AIGUA DE 5000 m
3
 AL MUNICIPI D’IGUALADA   

  

 

Document 3. Plec de Preinscripcions tècniques particulars 
 

2.14. Canonada de PVC per a drenatge .........................................8 

2.15. Junts d’estanquitat de PVC...................................................8 

2.16. Plaques alleugerides de formigó pretensat .............................8 

3. Execució ................................................................ 10 

3.1. Replantejaments ..............................................................10 

3.2. Accés a les obres..............................................................10 

3.3. Accés als fronts de treball..................................................10 

3.4. Instal�lacions auxiliars d’obra i obres auxiliars ......................11 

3.5. Maquinària i mitjans auxiliars.............................................11 

3.6. Garantia de qualitat ..........................................................12 

3.7. Neteja i esbrossada del terreny ..........................................13 

3.8. Excavacions .....................................................................14 

3.8.1. Excavacions de terra vegetal..............................................14 

3.8.2. Excavació a cel obert ........................................................14 

3.8.3. Excavació en rasa.............................................................16 

3.8.4. Esgotaments....................................................................17 

3.9. Reblerts ..........................................................................18 

3.9.1. Reblerts compactats darrera d’obra de fàbrica......................18 

3.9.2. Reblerts compactats en rases per a canonades.....................18 

3.9.2.1. Definicions.......................................................................18 

3.9.2.2. Ús dels materials ..............................................................19 

3.9.2.3. Generalitats..................................................................... 19 

3.9.2.4. Compactació del material .................................................. 19 

3.10. Terraplens, pedraplens i llits granulars................................ 19 

3.10.1. Terraplens....................................................................... 19 

3.10.2. Pedraplens ...................................................................... 19 

3.10.3. Llits granulars.................................................................. 19 

3.11. Encofrats i apuntalaments ................................................. 20 

3.11.1. Encofrats ........................................................................ 20 

3.11.2. Apuntalaments ................................................................ 21 

3.12. Obres de formigó en masa o armat .................................... 22 

3.12.1. Aspectes generals ............................................................ 22 

3.12.2. Pla de formigonat............................................................. 22 

3.12.3. Dossificació ..................................................................... 22 

3.12.4. Fabricació i transport del formigó a obra ............................. 22 

3.12.5. Posada en obra del formigó ............................................... 22 

3.12.6. Compactació del formigó................................................... 22 

3.12.7. Juntes de formigonat........................................................ 23 

3.12.8. Curat de formigó.............................................................. 23 

3.12.9. Acabat del formigó ........................................................... 24 

3.12.10. Observacions generals respecte a l’execució ........................ 24 

3.12.11. Prevenció i protecció contra accions físiques i químiques ....... 24 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN DIPOSIT D’AIGUA DE 5000 m
3
 AL MUNICIPI D’IGUALADA   

  

 

Document 3. Plec de Preinscripcions tècniques particulars 
 

3.12.12. Formigonat en temps plujós .............................................. 25 

3.12.13. Formigonat en temps fred ................................................. 25 

3.12.14. Formigonat en temps calorós............................................. 25 

3.12.15. Formigó de neteja ............................................................ 25 

3.12.16. Formigonat de soleres ...................................................... 25 

3.12.17. Formigó armat en estructures............................................ 25 

3.12.18. Bigues, pilars, sabates i plaques......................................... 25 

3.12.19. Toleràncies...................................................................... 25 

3.12.20. Obres de formigó pretensat o postensat.............................. 26 

3.13. Acers.............................................................................. 26 

3.13.1. Armadures per a formigó armat ......................................... 26 

3.13.2. Estructura d’acer.............................................................. 26 

3.14. Junt d’estanquitat de PVC.................................................. 27 

3.15. Mitja canya en unió de soleres i alçats ................................ 27 

3.16. Làmina de betum modificat amb elastòmers per a 
cobertes.......................................................................... 27 

3.17. Coberta........................................................................... 27 

3.18. Pintura en estructures metàl�liques i caldereria .................... 28 

3.18.1. Preparació de les superfícies despullades ............................ 28 

3.18.2. Aplicació ......................................................................... 28 

3.18.3. Comportament anticorrosiu ............................................... 28 

3.18.4. Adherència.......................................................................28 

3.18.5. Assaigs............................................................................28 

3.19. Prova d’estanquitat de la coberta........................................29 

4. Canonades de Polietilé........................................... 30 

4.1. Generalitats .....................................................................30 

4.1.1. Condicions generals ..........................................................30 

4.1.2. Especificacions, codis i normes de referència........................30 

4.1.3. Documents a presentar pel contractista ...............................30 

4.1.3.1. Plànols del fabricant ..........................................................30 

4.1.3.2. Certificats ........................................................................31 

4.1.4. Garantia de qualitat ..........................................................31 

4.1.4.1. Inspecció .........................................................................31 

4.1.4.2. Autocontrol de fabricació ...................................................31 

4.1.4.3. Assaigs i proves................................................................31 

4.1.5. Recepció de lots ...............................................................32 

4.1.5.1. Tubs ...............................................................................32 

4.1.5.2. Peces ..............................................................................32 

4.1.6. Homologació de fàbriques ..................................................32 

4.2. Productes ........................................................................33 

4.2.1. Generalitats .....................................................................33 

4.2.2. Instal�lació de tubs ...........................................................33 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN DIPOSIT D’AIGUA DE 5000 m
3
 AL MUNICIPI D’IGUALADA   

  

 

Document 3. Plec de Preinscripcions tècniques particulars 
 

4.2.2.1. Emmagatzematge, manipulació i transport ..........................33 

4.2.2.2. Estesa de tubs .................................................................33 

4.2.2.3. Unions ............................................................................34 

4.2.2.4. Instal�lació d’accesoris ......................................................34 

5. Canonades d’acer .................................................. 36 

5.1. Definició ..........................................................................36 

5.2. Designació i aprovació de les canonades..............................36 

5.3. Prescripcions constructives de les canonades .......................36 

5.3.1. Norma de fabricació ..........................................................36 

5.3.2. Especificació de l’acer........................................................36 

5.3.3. Prova hidrostàtica.............................................................36 

5.3.4. Proves no destructives a les soldadures...............................36 

5.3.5. Control visual i dimensional ...............................................37 

5.3.6. Dimensionament i toleràncies ............................................37 

5.3.7. Extrems ..........................................................................37 

5.4. Revestiment exterior a aplicar en fàbrica .............................37 

5.5. Montatge de canonades.....................................................37 

5.5.1. Introducció ......................................................................37 

5.5.2. Estudi del montatge..........................................................38 

5.5.3. Modalitat i medis de montatge ...........................................38 

5.5.4. Supervisió del montatge....................................................39 

5.5.5. Replanteig....................................................................... 39 

5.5.6. Unió de les canonades ...................................................... 40 

5.5.7. Requisits de les soldadures................................................ 40 

5.6. Acer inoxidable ................................................................ 40 

5.6.1. Generalitats..................................................................... 40 

5.6.2. Unions ............................................................................ 40 

5.7. Canonades d’acer en caldereria.......................................... 41 

5.7.1. Tipus d’acer..................................................................... 41 

5.7.2. Tipus de protecció ............................................................ 41 

5.7.3. Protecció amb galvanitzat ................................................. 41 

5.7.3.1. Tipus de galvanitzat ......................................................... 41 

5.7.3.2. Execució del galvanitzat .................................................... 41 

5.7.3.3. Aspecte........................................................................... 42 

5.7.3.4. Adherència ...................................................................... 42 

5.7.3.5. Massa de zenc per unitat de superfície................................ 42 

5.7.3.6. Continuitat del recobriment de zenc ................................... 42 

5.7.4. Peces especials ................................................................ 42 

5.7.4.1. Tipologia, geometria i dimensions de les tes ........................ 43 

5.7.4.2. Tipologia, geometria i dimensions de les reduccions ............. 43 

6. Canonades de PVC..................................................44 

7. Mesurament i abonament d’obra civil.....................45 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN DIPOSIT D’AIGUA DE 5000 m
3
 AL MUNICIPI D’IGUALADA   

  

 

Document 3. Plec de Preinscripcions tècniques particulars 
 

7.1. M2 Neteja i esbrossada del terreny i fins i tot càrrega i 
transport a abocador a qualsevol distància dels 
productes sobrants........................................................... 45 

7.2. M3 Excavació de terra vegetal, fins i tot càrrega i 
transport al lloc d’aplec i posterior reposició, mesurat 
sobre perfil...................................................................... 45 

7.3. M3 Excavació a cel obert en terres fins i tot càrrega i 
transport a abocador o a lloc d’ús mesurat sobre perfil ......... 45 

7.4. M3 Excavació a cel obert en terres de trànsit o roca fins i 
tot càrrega i transport a abocador o a lloc d’ús mesurat 
sobre perfil...................................................................... 45 

7.5. M3 Excavació en rasa en terres, inclós aplec a peu de 
rasa, mesurat sobre perfil ................................................. 45 

7.6. M3 Excavació en rasa en terreny de trànsit o roca, inclós 
aplec a peu de rasa, mesurat sobre perfil ............................ 46 

7.7. M2 Refinat i compactació de l’explanada .............................. 46 

7.8. M3 Reblert de sorra procedent de l’obra a la zona de 
recobriment de canonades mesurat sobre perfil ................... 46 

7.9. M3 Reblert amb graveta 12-18 mm amb mitjans 
mecànics a la zona de recobriment de canonades, 
mesurat sobre perfil ......................................................... 46 

7.10. M3 Reblert amb material seleccionat de la pròpia 
excavació a la zona de recobriment de canonades 
mesurat sobre perfil ......................................................... 46 

7.11. M3 Reblert amb material seleccionat de la pròpia 
excavació a la zona de reblert principal ............................... 46 

7.12. M3 Reblert amb materials seleccionats de la pròpia obra 
en extradós d’obre de fàbrica ............................................ 46 

7.13. M3 Reblert amb graveta 12-18 mm a l’extradós d’obres 
de fàbrica ........................................................................47 

7.14. M3 Enderroc de formigó armat............................................47 

7.15. M3 Formigó anivellació.......................................................47 

7.16. Retroperforació per a tubs de drenatge ...............................47 

7.17. M2 aïllament amorf en solera..............................................47 

7.18. M2 Encofrats.....................................................................47 

7.19. M3 Suministrament i col�locació de formigó ..........................47 

7.20. Kg d’acer en rodons per armar ...........................................47 

7.21. Kg d’acer al carboni per a caldereria ...................................47 

7.22. Kg d’acer en perfil laminat i/o placa d’ancoratge...................48 

7.23. M2 Impermeabilització amb geomembrana ATARFIL ..............48 

7.24. Ml subministrament i col�locació de canonada.......................48 

7.25. M Coronament de paret amb peces de morter de ciment 
hidròfug ..........................................................................48 

7.26. Porta d’acer amb fulles batents ..........................................48 

7.27. Finestra d’acer .................................................................48 

7.28. Baixant de PVC.................................................................48 

7.29. Canaleta per a drenatge de formigó ....................................48 

7.30. Bunera antigrava ..............................................................48 

7.31. M2 Formació de parets de bloc............................................49 

7.32. M junta hidroexpansiva adeka ............................................49 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN DIPOSIT D’AIGUA DE 5000 m
3
 AL MUNICIPI D’IGUALADA   

  

 

Document 3. Plec de Preinscripcions tècniques particulars 
 

7.33. M mitja canya de morter amb fibra de vidre.........................49 

7.34. M Escala d’acer galvanitzat ................................................49 

7.35. Tapa d’acer galvanitzat .....................................................49 

7.36. Barana d’alumini ..............................................................49 

7.37. Xemeneies de ventilació ....................................................49 

7.38. Bastiment i tapa per a pou de registre.................................49 

7.39. M2 Entramat metàl�lic........................................................49 

7.40. M Tanca metàl�lica galvanitzada .........................................49 

7.41. Excavació de rasa sota tanca de simple torsió ......................49 

7.42. Porta corredera metàl�lica..................................................49 

7.43. M2 Coberta ......................................................................49 

7.44. M2 Grava per a solera .......................................................50 

7.45. M2 Aillament amorf en solera .............................................50 

7.46. M3 Sól ciment...................................................................50 

7.47. M junt i segellat SIKAFLEX.................................................50 

7.48. M2 Graveta en les cobertes ................................................50 

7.49. Ml subministrament i col�locació junt d’estanquitat de 
PVC ................................................................................50 

7.50. M banda de neopré ...........................................................50 

7.51. M2 Plaques alveolars .........................................................50 

7.52. M jàssera pretensada ........................................................50 

7.53. Estructura de suport de placa alveolar ................................ 50 

7.54. Pericó de desguàs ............................................................ 50 

7.55. Pericó de vàlvules de ventosa ............................................ 51 

7.56. Pastilles de neopré ........................................................... 51 

7.57. Pates de polipropilé .......................................................... 51 

7.58. M2 Pintura per a tractament superficial ............................... 51 

7.59. M Cinta adhesiva POLYKEN................................................ 51 

8. Medició i abonament d’equips ................................52 

8.1. Generalitats..................................................................... 52 

8.2. Equips ............................................................................ 52 

8.2.1. Fustería i acabats............................................................. 52 

8.2.2. Aïllament acústic.............................................................. 53 

8.2.3. Rodets dilatació ............................................................... 53 

8.2.4. Cabalímetre electromagnètic ............................................. 53 

8.2.5. Junts de desmuntatge ...................................................... 53 

8.2.6. Passamurs ...................................................................... 53 

8.2.7. Vàlvula de papallona motoritzada....................................... 53 

8.2.8. Vàlvula de papallona motoritzable ...................................... 53 

8.2.9. Vàlvula de papallona amb desmultiplicador manual .............. 53 

8.2.10. Vàlvula de comporta......................................................... 54 

8.2.11. Vàlvula reguladora de cabal............................................... 54 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN DIPOSIT D’AIGUA DE 5000 m
3
 AL MUNICIPI D’IGUALADA   

  

 

Document 3. Plec de Preinscripcions tècniques particulars 
 

8.2.12. Vàlvula mantenidora de pressió ......................................... 54 

8.2.13. Vàlvula de ventosa trifuncional .......................................... 54 

8.2.14. Rodets de desmuntatge .................................................... 54 

8.2.15. Carret de desmuntatge ..................................................... 54 

8.2.16. Bomba d’esgotament amb vàlvula de retenció ..................... 54 

8.2.17. Filtre de peu .................................................................... 54 

8.2.18. Filtre de pas recte ............................................................ 54 

8.2.19. Junt aïllant monoblock ...................................................... 54 

8.2.20. Kg Caldereria................................................................... 55 

8.3. Material elèctric ............................................................... 55 

8.3.1. Pont grúa ........................................................................ 55 

8.3.2. Polipast........................................................................... 55 

9. Amidaments i abonamets auxiliars.........................56 

9.1. Obres auxiliars................................................................. 56 

9.2. Partides alçades ............................................................... 56 

9.3. Manera d’abonar les obres varies l’execució de les quals 
no estigui totalment definida en aquest projecte .................. 56 

10. Recepció de les obres.............................................57 

10.1. Recepció i liquidació provisional ......................................... 57 

10.1.1. Avís de finalització de l’obra .............................................. 57 

10.1.2. Recepció provisional ......................................................... 57 

10.1.3. Incompliment de termini per a realitzar la recepció 
provisional .......................................................................57 

10.1.4. Amidament general...........................................................57 

10.1.5. Liquidació provisional ........................................................58 

10.2. Recepció i liquidació definitives...........................................58 

10.2.1. Recepció definitiva ............................................................58 

10.2.2. Incompliment del termini per a realitzar la recepció 
definitiva .........................................................................58 

10.2.3. Liquidació definitiva ..........................................................58 

10.2.4. Saldo de la liquidació definitiva i certificació de la 
liquidació .........................................................................59 

10.3. Proves a efectuar abans de la recepció ................................59 

10.4. Obres concloses i incompletes ............................................................59 

 

 





PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN DIPOSIT D’AIGUA DE 5000 m
3
 AL MUNICIPI D’IGUALADA   

  

 

Document 3. Plec de Preinscripcions tècniques particulars  Pàgina 1
 

1. Aspectes generals 

1.1. Objecte, abast i disposicions generals 

1.1.1. Objecte 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte en 
primer lloc estructurar l’organització general de l’obra; en segon lloc, fixar 
les característiques dels materials a fer servir; com també, establir les 
condicions que ha de complir el procés d'execució de l'obra i, per últim, 
organitzar com i de quina manera s'han de fer els amidaments i 
l'abonament de les obres. 

1.1.2. Àmbit d’aplicació 

El present plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció 
del Projecte, així com de les obres accessòries necessàries per a la seva 
posada en funcionament. 

1.1.3. Instruccions, Normes i disposicions aplicables 

Seran d'aplicació, si cal, com a supletòries i complementàries de les 
contingudes en aquest plec, les Disposicions que tot seguit es relacionen, 
sempre que no modifiquin o s'oposin a allò que s'especifica en aquest. 

 
• Pliego General de Cláusulas Económico-Administrativas 

para la Contratación de Obra de ATLL. 
• Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas Particulares 

de ATLL. 
• Plec de Prescripcions Tècniques per a les Obres Civils de 

ATLL. 
• Plec de Prescripcions Tècniques per a obres de Canonades 

de ATLL. 
• Plec de Prescripcions Tècniques per a les Instal�lacions de 

ATLL. 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

carreteras y Puentes del Ministerio de Obras Públicas PG-
3, ampliada y corregida el 1 de agosto de 2001. 

• Instrucció de formigó estructural (EHE). 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció 

de Ciments, RC-97, aprovat pel RD 776/1997 de 30 de 
maig. 

• Norma sismorresistent (NCSE-94). 
• Norma del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl per a 

l'execució d'assaigs de materials actualment en vigor. 
• British Standard BS-5337; “Code of practice for the 

Structural use of concret for retaining aqueons liquids” 
• Mètodes d'Assaig del Laboratori Central d'Assaigs de 

Materials (M.E.L.C.). 
• Normes tecnològiques de l'edificació del “Ministerio de la 

Vivienda”. 
• Reglament electrònic d'alta i baixa tensió vigent. 

Instruccions Tècniques Complementàries MIBT (ordre de 
31-10-1973) i Modificacions aparegudes a les ordres de 
12-12-1997, 28-7-1989 i 20-9-1980. 

• Normes UNE aplicables a quadres elèctrics de BT (Instituto 
de Racionalización y Normalización). 

• Normes UNE  aplicable a quadres elèctrics de baixa tensió. 
• Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el 

Subministrament d'Energia (Ministeri d'Indústria). 
• Disposicions de Seguretat i Salut al treball. 

 
Tots aquests documents obligaran en la seva redacció original amb les 
modificacions posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin 
com a tals durant el termini d'execució de les obres d'aquest projecte. 

El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o 
normes de tota mena promulgades per l'Administració de l'Estat, de 
l'Autonomia, Ajuntament o d'altres organismes competents, que tinguin 
aplicació en els treballs a fer, tant si estan esmentats com si no ho estan a 
la relació anterior, quedant a la decisió del director d'obra, resoldre 
qualsevol discrepància que pogués existir entre ells i allò disposat en aquest 
plec. 

1.2. Descripció de les obres 

Les obres es poden englobar en 5 actuacions generals, cadascuna d’elles 
composta per altres activitats, que poden solapar-se entre elles tal i com ve 
reflexat a la planificació de l’obra. 
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- Excavació del dipòsit: Es procedirà a l’esbrossada del terreny així com a 
l’excavació de la terra vegetal i el material existent fins assolir la cota 
marcada als plànols corresponents. 

- Construcció del dipòsit: Una vegada realitzada l’excavació es procedirà a 
efectuar la fonamentació del dipòsit, tant dels murs perimetrals com dels 
pilars de la solera. També s’executarà una capa de formigó de neteja i un 
emmacat. Així doncs, es procedirà a la construcció dels murs i els pilars que 
subjectaran la coberta de plaques alleugerides i les corresponents jàsseres, 
impermeabilitzant-la posteriorment. Un cop fet això, es construirà la caseta 
de cloració. També s’ha de tenir en compte la col�locació dels equips i les 
canonades. 

- Retroperforació per a 4 tubs de drenatge DN200 de 15 m de longitud 
inclosos tots els elements necessaris per l'execució, i col�locació dels tubs 
(subdrenatge). 

- Execució del calaix per a la conducció de les canonades. 

- Col�locació de les canonades. 

- Construcció del vial definitiu. 

1.3. Desenvolupament de les obres 

1.3.1. Replantejos. Acta de comprovació del replanteig 

Amb anterioritat a l'inici de les obres, el contractista conjuntament amb la 
direcció d'obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i 
punts fixos de referència que constin al projecte, aixecant-se acta dels 
resultats. 

A l'acta es farà constar que, el contractista, prèviament a la formulació de 
la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per comprovar la 
correspondència de les obres definides al projecte amb la forma i 
característiques del terreny esmentat. En cas d'haver-hi alguna 
discrepància es comprovarà i es farà constar a l'acta amb caràcter 
d'informació per a la posterior formulació dels plànols d'obra. 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els 
límits de les obres a executar que, per si mateixos o per motiu de la seva 
execució, puguin afectar terrenys exteriors a la zona de domini o servei 
existents. Aquestes afeccions es faran constar a l'acta, per tal de tenir-les 
en compte, conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys 
afectats. 

Correspondrà al contractista l'execució dels replantejos necessaris per 
portar a terme l'obra. El contractista informarà a la direcció d'obra de la 
forma i dates en què programa portar-los a terme. La direcció d'obra podria 
fer-li recomanacions al respecte i, en cas que els mètodes o temps 
d'execució donin lloc a errades en les obres, prescriure concretament la 
forma i temps d'executar-los. 

La direcció d'obra farà, sempre que ho estimi convenient, comprovacions 
dels replantejos fets. 

1.3.2. Programa de treballs 

El programa de treball comprendrà: 

a) La descripció detallada de la forma en què s'executaran les diverses 
parts de l'obra. 

b) Avantprojecte de les instal�lacions, mitjans auxiliars i obres 
provisionals, inclosos camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, 
magatzems, etc. i justificació de la seva capacitat per assegurar el 
compliment del programa. 

c) Relació de la maquinària que es farà servir, amb expressió de cada una 
de les seves característiques, d'on es troba cada màquina en el moment de 
formular el programa i de la data que estarà a l'obra, com també la 
justificació d'aquelles característiques per realitzar conforme a les 
condicions les unitats d'obra per a què s'hagin de fer servir i les capacitats 
per assegurar el compliment del programa. 

d) Organització del personal que s'assigna a l'execució de l'obra, amb 
expressió d'on es trobi el personal superior, mitjà i especialista en el 
moment de formular el programa i de les dates en què es trobi a l'obra. 
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e) Procedència que es proposa per als materials a fer servir en obra, 
ritmes mensuals de subministraments, previsió de la situació i quantia dels 
emmagatzemaments. 

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions, 
tant per a la seva reposició com per a l'obtenció, si cal, de llicències. 

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que 
componen l'obra, establint el pressupost d'obra que es farà cada mes 
concret i tenint en compte explícitament els condicionaments que per a 
l'execució de cada unitat representen les obres, com també d'altres 
particulars no compreses en aquesta. 

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les activitats 
programades i del conjunt de l'obra. 

Durant el curs de l'execució de les obres el contractista haurà d'actualitzar 
el programa establert per a la contractació. La direcció d'obra tindrà la 
facultat de prescriure al contractista la formulació d'aquests programes 
actualitzats i de participar en la seva redacció. 

A banda d'això, el contractista haurà d'establir periòdicament els programes 
parcials de detall d'execució que la direcció d'obra cregui convenient. 

El contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs 
generals com en els parcials de detall, a les normes i instruccions que li 
dicta la direcció d'obra. 

1.3.3. Control de qualitat 

La direcció d'obra té la facultat de fer quants reconeixements, 
comprovacions i assaigs cregui convenients en qualsevol moment, havent 
de prestar el contractista l'assistència humana i material que calgui per a 
això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 

Quan el contractista executés obres que resultessin defectuoses en 
geometria i/o qualitat, per raó dels materials o mètodes de treball fets 
servir, 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, 
dintre del termini que assenyali. 

Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i 
especificades no comprometin la funcionalitat ni la capacitat de servei, 
seran tractades a elecció de ATLL, bé com a incorregibles on queda 
compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o bé seran 
acceptades previ acord amb el contractista, amb una penalització 
econòmica. 

Les incorregibles on quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de 
servei, seran enrunades i reconstruïdes a càrrec del contractista, dintre del 
termini que s'assenyali. 

La direcció d'obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la 
recepció provisional d'aquestes, fer quantes proves cregui convenients per 
comprovar el compliment de les condicions i l'adequat comportament de 
l'obra executada. Aquestes proves es faran sempre en presència del 
contractista que, per la seva banda, estarà obligat a donar quantes 
facilitats calguin per a la seva deguda realització i a posar a disposició els 
mitjans auxiliars i personal que calgui per fer-les. 

De les proves que es facin s'aixecarà acta la qual es tindrà en compte per a 
la recepció de l'obra. 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra podrà ser refusat per la 
direcció d'obra sense dret a cap indemnització per al contractista. 

1.3.4. Mitjans del contractista per a l’execució dels treballs 

El contractista està 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, així mateix, 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 resoldre quantes qüestions depenguin de la direcció d'obra, 
havent de donar compte sempre a aquesta per poder absentar-se de la 
zona d'obres. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixin aquest grup directiu, 
com la seva organització jeràrquica i especificació de funcions, serà 
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lliurement apreciada per la direcció d'obra que tindrà en tot moment la 
facultat d'exigir al contractista la substitució de qualsevol persona o 
persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre a cap dels 
danys que al contractista pogués causar-li l'exercici d'aquella facultat. Això 
no obstant, el contractista respon de la capacitat i disciplina de tot el 
personal assignat a l'obra. 

De la maquinària que d'acord amb el programa de treballs s'hagi 
compromès a tenir a l'obra, no en podrà disposar per a l'execució d'altres 
treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, llevat de l'expressa autorització de 
la direcció d'obra. 

1.3.5. Informació a preparar pel contractista 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la 
direcció d'obra informes sobre els treballs de projecte, programació i 
seguiment que li estan encomanats. Les normes sobre el contingut, forma i 
dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada per la direcció 
d'obra. 

Serà, també, obligació del contractista deixar constància formal de les 
dades bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà hagut de 
prendre abans de l'inici de les obres, així com dels de definició d'aquelles 
activitats o parts d'obra que hagin de quedar amagades. 

Això últim, a més a més, degudament comprovat i avalat per la direcció 
d'obra prèviament a la seva ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte 
final de les obres, a redactar per la direcció d'obra, amb la col�laboració del 
contractista que aquesta estimi convenient. 

ATLL no es fa responsable de l'abonament d'activitat per a les quals no 
existeixi comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret 
que qualsevol despesa que comportés la comprovació d'haver estat 
executades les obres esmentades, sigui a càrrec del contractista. 

1.3.6. Execució de les obres no especificades en aquest Plec 

L'execució de les unitats d'obra del present projecte, les especificacions de 
les quals no figuren en aquest plec de prescripcions tècniques particulars, 
es faran d'acord amb allò especificat per a aquestes a la normativa vigent, 
o si no n'hi ha, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona 
pràctica per a obres similars. 

1.4. Amidament i abonament 

1.4.1. Amidament de les obres 

La direcció d'obra farà mensualment i de la manera que estableixi el plec de 
prescripcions tècniques particulars, l'amidament de les unitats d'obra 
executades durant el període de temps anterior. 

El contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests 
amidaments. 

Per a les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals 
hagin de quedar posterior i definitivament ocultes, el contractista està 
obligat a avisar a la direcció d'obra amb la suficient antelació, per tal que 
aquesta pugui fer els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant 
els plànols que les defineixin, la conformitat dels quals subscriurà el 
contractista o el seu delegat. 

1.4.2. Abonament de les obres 

a) Preus unitaris 

Els preus unitaris fixats per unitat d'obra cobriran totes les despeses 
efectuades per a l'execució material de la unitat corresponent, totalment 
acabada, inclosos els treballs, mitjans i materials auxiliars, sempre que 
expressament no es digui res en contra en aquest plec de prescripcions 
tècniques particulars i figurin al quadre de preus els dels elements exclosos 
com a unitat d'obra independent. 

b) Altres despeses a compte del contractista 
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Seran per compte del contractista, sempre que al contracte no es prevegui 
explícitament res en contra, les despeses següents, a títol indicatiu i sense 
que la relació sigui limitativa. 

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota mena de 
construccions auxiliars, incloses les d'accés. 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per dipositar 
maquinària i materials. 

- Les despeses de protecció d'abassegaments i de la pròpia obra contra 
tot deteriorament, dany o incendi, complint els requisits vigents per a 
l'emmagatzemament d'explosius i carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i escombraries. 

- Les despeses de conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, col�locació i conservació de senyals 
de trànsit i altres recursos necessaris per proporcionar seguretat dintre de 
les obres. 

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal�lacions per al 
subministrament d'aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres. 

- Les despeses de demolició de les instal�lacions provisionals. 

- Les despeses de la retirada dels materials refusats i correcció de les 
deficiències observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i 
proves. 

- Els danys a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al 
tall. 

1.5. Seguretat i salut 

Es compliran els Reials Decrets 39/97 (Reglament de Servei de Proteccions) 
i 1627/97 (Disposicions mínimes de seguretat a les obres de construcció). 

El contractista, tant en els treballs que faci dintre dels límits de l'obra com 
fora d'ells, procedirà adoptant les mesures necessàries per a que les 
afeccions al medi ambient siguin mínimes. Tota la maquinària utilitzada 
disposarà de silenciadors per rebaixar la pol�lució fònica. 

El contractista serà l'únic responsable de les agressions que, en els sentits 
més amunt apuntats i qualsevol altres difícilment identificables en aquest 
moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i 
mètodes emprats i reparar els danys causats seguint les ordres de la 
direcció d'obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 
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2. Materials, dispositius i instal�lacions i les seves 
característiques 

2.1. Condicions generals per a tots els materials 

2.1.1. Procedències 

Cadascun dels materials complirà les condicions que s'especifiquen en els 
articles següents. La posada en obra de qualsevol material no atenuarà de 
cap manera el compliment de les especificacions. Les canonades, són 
objecte dels capítols 4, 5 i 6. 

El Contractista proposarà els llocs de procedència, fàbriques o marques dels 
materials, que hauran de ser aprovats pel Director d'Obra prèviament a la 
seva utilització. 

2.1.2. Examen i assaig 

En tots els casos que el Director d'Obra ho jutgi necessari, es realitzaran 
proves o assaigs dels materials prèviament a l'aprovació a què es refereix 
l'apartat anterior. El tipus i freqüència d'aquests assaigs s'especifica en els 
articles corresponents a aquest Plec. 

2.2. Material a utilitzar en terraplens 

2.2.1. Característiques generals 

Els materials a utilitzar en terraplens seran sòls o materials locals 
constituïts amb productes que no continguin matèria orgànica 
descomposta, fem, arrels, terreny vegetal o qualsevol altra matèria similar. 

S'ajustaran a allò disposat a l'article 330 del PG3. 

2.2.2. Origen dels materials 

Els materials es podran obtenir de les excavacions realitzades en l'obra o 
dels préstecs que, si és necessari, s'autoritzin per la Direcció d'Obra. 

2.3. Materials a utilitzar en reblerts de rases per a canonades 

2.3.1. Característiques generals 

Els materials a utilitzar en reblert de rases per a canonades hauran de ser 
sòls fins, roques o sorres seleccionades i netes exemptes de gespa, arrels, 
branques o un altre tipus de vegetació. 

2.3.2. Origen dels materials 

Els materials apropiats es podran obtenir de les excavacions realitzades en 
l'obra, processats o sense processar, o de préstecs que si és necessari 
autoritzi la Direcció d'Obra. 

2.3.3. Materials inadequats 

Es consideraran sòls inadequats per a reblerts, aquells que classificats 
d'acord amb el “Sistema Unificat de Classificació de Sòls” pertanyin a les 
classificacions Pt, OH, CH, MH u OL, segons la norma ASTM D-2487. 

A més, qualsevol terra que contingui matèria orgànica, que tingui un límit 
plàstic menor del 8% provat d'acord amb la NLT-106/72 i que contingui 
més del 25% del material, en pes, que passi pel tamís UNE 0.080 mm 
d'acord amb els requisits de la norma NLT-152/72; o qualsevol terra que no 
pugui compactar-se el suficient, per obtenir el percentatge especificat de 
densitat màxima per a l'ús al qual se li destina, seran classificats com 
materials inadequats. 

2.3.4. Definició i designació de tipus de materials apropiats 

1. Tipus A: Barreja de grava o sorra amb el 100% que passa pel tamís UNE 
25 mm i té un valor equivalent de sorra no menor de 50. 

2. Tipus B: Barreja de grava o sorra amb el 100% que passa pel tamís UNE 
12,5 mm i té un valor equivalent de sorra no menor de 50. 

3. Tipus C: Sorra amb el 100% que passa per un tamís UNE 10 mm i 
almenys el 90% passa pel tamís UNE 5 mm i té un equivalent de sorra no 
menor de 30. 
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4. Tipus D: Grava natural o artificial amb el 100% que passa per un tamís 
UNE 25 mm i no més del 10% passa per un tamís UNE 5 mm. 

5. Tipus E: Grava natural o artificial amb el 100% que passa per un tamís 
UNE 12,5 mm i no més del 10% passa per un tamís UNE 5 mm. 

6. Tipus I: Qualsevol altre material que no sigui classificat com inadequat. 

2.4. Emmacat de la solera del dipòsit 

Els materials a utilitzar per a emmacats sota soleres de dipòsits compliran 
les condicions que s'exigeixen per a el granulat gruixut a l'article 502 de la 
PG3. La composició granulomètrica correspondrà al fus M4 del citat article. 

2.5. Granulats per a morters i formigons 

Compliran l'especificat en la EHE. 

2.6. Ciment 

S'utilitzaran els ciments de classe resistent 32,5 Mpa i 42,5 Mpa definits en 
el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 
Cementos" RC-97 i compliran les condicions exigides en el mateix. Es 
proscriu per als dipòsits la utilització de ciments de classe resistent 52,5 
Mpa. 

En els casos que s'indiqui expressament en projecte podran usar-se altres 
tipus de ciment. 

Els assaigs es regiran per allò disposat a l'article 81.1 de la Instrucció EHE. 

2.7. Aigua 

Es compliran les prescripcions de l'article 27 de la EHE. 

2.8. Additius per a formigons 

2.8.1. Condicions generals 

El Contractista podrà proposar l'ús de tota mena d'additius, quan ho 
consideri oportú per obtenir les característiques exigides als formigons en 
aquest Plec, justificant en la seva proposta, mitjançant els oportuns 
assaigs, que la substància agregada en les proporcions previstes i en les 
condicions particulars de tipus de ciment, dosificacions, naturalesa dels 
granulats, de l'obra, produeixen l'efecte desitjat sense pertorbar 
excessivament les restants qualitats del formigó ni representar un perill per 
a les armadures. 

El Director d'Obra podrà acceptar o no les propostes del Contractista i en 
qualsevol cas no podrà utilitzar-se producte additiu algun sense la seva 
autorització escrita. 

2.8.2. Assaigs 

En el seu cas, es realitzaran els assaigs que ordenarà el Director d'Obra, 
inclosos aquells que permetin jutjar la influència de l'ús d'additius en el 
temps d’adormiment i en la retracció. 

2.9. Formigons 

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les dosificacions 
dels formigons que pensi utilitzar. Existirà una dosificació per a cada tipus 
de formigó i sistema de posada en obra que es pensi utilitzar. Els assaigs 
característics del formigó que són preceptius es realitzaran en idèntiques 
condicions d'obra per a les que han estat preparats. Cada fórmula de treball 
presentada pel contractista contindrà almenys: 

Granulometria dels granulats. 

Composició granulomètrica resultant. 

Contingut i tipus de ciment. 

Relació aigua/ciment. 
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Contingut d'additius 

2.10. Acer en rodons per a armadures 

Es complirà l'especificat en la Instrucció EHE. 

2.11. Acer laminat per a estructures 

Es complirà allò indicat en NBE-EA-95. 

2.12. Canonada de polietilé 

Aquest Plec fa referència a les canonades de polietilè PE-100, de diàmetre 
630 mm, amb PN 6. El Contractista haurà de subministrar i instal�lar els 
tubs i accessoris d'acord amb les condicions i documents del Contracte. 
L'organisme que hagi realitzat les certificacions haurà d'estar acreditat 
conforme a les normes EN 45011 o EN 45012 segons correspongui. 

2.13. Canonada d’acer 

Aquest Plec fa referència a les canonades d’acer (ASH) de diferents 
diàmetres i PN. Hi ha canonades de diàmetre 350 mm amb PN 16 i PN 10 i 
també de diàmetre 150 mm amb PN 16 i PN 10. L'organisme que hagi 
realitzat les certificacions haurà d'estar acreditat conforme a les normes EN 
45011 o EN 45012 segons correspongui. 

2.14. Canonada de PVC per a drenatge 

Serà del tipus P.V.C-U corrugat i paret interior llisa amb ranures a 220º. El 
fabricant disposarà d'un sistema d'assegurament de la qualitat que 
compleixi la Norma EN ISO 9001: 2000. L'organisme que hagi realitzat les 
certificacions haurà d'estar acreditat conforme a les normes EN 45011 o EN 
45012 segons correspongui. 

2.15. Junts d’estanquitat de PVC 

Les cintes flexibles per a juntes d'estanquitat de clorur de polivinil 
compliran les següents especificacions: 

Duresa Shore A    62-75 

Resistència a tracció    > 100 kg/cm2  

Allargament en trencament  > 250% 

Pressió hidrostàtica a suportar   > 1,5 atmosferes 

Moviment de junt     ≥ 2 cm 

(llevat d'una altra condició expressa pel projectista) 

El fabricant haurà de disposar d'un sistema d'assegurament de la qualitat 
que compleixi la norma EN:ISO 9001: 2000. L'organisme que hagi realitzat 
les certificacions haurà d'estar acreditat conforme a les normes EN 45011 o 
EN 45012 segons correspongui. Atès que va a estar en contacte amb aigua 
(cas de dipòsits) haurà de complir allò disposat en el Reial decret 140/2003 
de 7 de febrer. 

El fabricant haurà de facilitar la documentació exigida en l'Annex IX del 
citat decret, en el que figurarà el núm. de registre sanitari de l'empresa i el 
nombre de registre sanitari del producte, o la seva autorització per a ús en 
contacte amb aigua per a consum humà. 

2.16. Plaques alleugerides de formigó pretensat 

Les plaques seran capaces de suportar el seu pes propi més les 
sobrecàrregues que s'indiquin en el projecte, de tal manera que per al total 
de les càrregues (pes propi + càrregues permanents + sobrecàrregues) i 
efectuat el càlcul a temps infinit la fibra més estesa es troba en estat de 
tensió nul�la (0 kg/cm²). S'entén que la resistència l'ha de proporcionar la 
placa sense comptar amb capa de compressió. El fabricant presentarà 
perfectament explicada la justificació de càlcul de la placa.  

El recobriment mínim garantit (tolerància 0) serà de 3,5 mm en els 
dipòsits, mesures al pla de la placa o a l'alvèol més pròxim.  

La tolerància en llargària serà de +/- 8 mm per a plaques de llargària igual 
o menor que 6 m; de + 12 mm i – 16 mm quan la llargària està entre 6 i 
12 m i de + 16 mm i – 20 mm quan se sobrepassen els 12 m. La mesura 
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s'efectuarà prop de cada vora lateral, prenent-se el menor de les dues 
mesures com representativa de la llargària. 

La tolerància en amplada serà de +/- 5 mm; es mesurarà en els dos 
extrems prenent-se el més gran com representatiu. 

La tolerància al centre de la placa serà de +/- 6 mm per a plaques de cant 
igual o inferior a 600 mm, i de +/- 8 mm per a plaques de cant entre 600 i 
1000 mm. Es mesurarà de la següent manera: En un dels extrems de la 
placa es faran 6 mesures: tres en els alvèols (una al mig de la secció i una 
prop de cada lateral) i tres en els centres de les ànimes (una cap al mitjà 
de la secció i una prop de cada lateral). Es prendrà com a valor del cantell 
el valor mitjà de les 6 mesures.  

La tolerància en el gruix d'un nervi en particular serà del 10% i per al 
conjunt de nervis del 5%. 

La tolerància màxima en el conjunt del gruix de les lloses sobre i sota els 
alvèols serà de –4 mm. Es mesurarà de la següent manera: En un dels 
extrems de la placa es faran sis mesures en correspondència amb el centre 
dels alvèols (tres en la superior i tres en l'inferior). Els alvèols elegits seran 
la central i dos laterals. La mitjana de les sis mesures serà el valor a 
comparar. Per a qualsevol de les lloses, considerades individualment la 
tolerància no sobrepassarà els 2,5 mm. 

El fora d’escaire màxima serà de 10 mm. La màxima contrafletxa serà la 
mil�lèsima part de la llargària de la placa. 
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3. Execució 

3.1. Replantejaments 

A partir de la Comprovació del Replantejament de les obres, tots els 
treballs de replantejament necessaris per a l'execució de les mateixes seran 
realitzats a compte i risc del Contractista. 

El Director comprovarà els replantejaments executats pel Contractista i 
aquest no podrà iniciar l'execució de cap obra o part d'ella, sense haver 
obtingut del Director la corresponent aprovació del replantejament.  

L'aprovació per part del Director de qualsevol replantejament efectuat pel 
Contractista no disminuirà la responsabilitat d'aquest en l'execució de les 
obres. Els prejudicis que ocasionessin els errors dels replantejaments 
realitzats pel Contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la 
forma que indiqui el Director. 

El Contractista haurà de disposar al seu cost tots els materials, aparells i 
equips de topografia, personal tècnic especialitzat i mà d'obra auxiliar, 
necessaris per efectuar els replantejaments al seu càrrec i materialitzar els 
vèrtexs, bases, punts i senyals anivellades. Tots els mitjans materials i de 
personal citat tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels 
treballs topogràfics que requereixi cadascuna de les fases del 
replantejament, d'acord amb les característiques de l'obra. 

En les comprovacions del replantejament que la Direcció efectuï, el 
Contractista, a cost seu, prestarà l'assistència i ajuda que el Director 
requereixi, evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin o 
entorpeixin les operacions de comprovació i, quan sigui indispensable, 
suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap 
indemnització. 

El Contractista executarà a cost seu els accessos, camins, escales, 
passarel�les i bastides necessaris per a la realització de tots els 
replantejaments, tant els efectuats pel mateix com per la Direcció d'Obra. 

El Contractista serà responsable de la conservació durant el temps de 
vigència del contracte, de tots els punts topogràfics materialitzats en el 
terreny i senyals anivellades, ha reposar a cost seu, els que per necessitat 

d'execució de les obres o per deteriorament, haguessin estat moguts o 
eliminats. Els treballs de reposició es comunicaran a la Direcció d'Obra per 
a la seva comprovació. 

3.2. Accés a les obres 

Llevat de prescripció específica en algun document contractual, seran de 
compte i risc del Contractista, la construcció i manteniment de totes les 
vies de comunicació i les instal�lacions auxiliars per a transport, com ara 
carreteres, camins, senders, passarel�les, plans inclinats, muntacàrregues 
per a l'accés de persones, transport de materials a l'obra, etc. 

Aquestes vies de comunicació i instal�lacions auxiliars seran gestionades, 
projectades, construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com 
demolides, desmuntades, retirades, o lliurades per a usos posteriors a 
compte del Contractista. 

El Contractista haurà d'obtenir de l'Autoritat competent les oportunes 
autoritzacions i permisos per a la utilització de les vies i instal�lacions. 

ATLL es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sengles, 
rampes i altres vies de comunicació construïdes per compte del 
Contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament pel seu compte o per 
altres contractistes per a la realització de treballs de control de qualitat, 
auscultació, reconeixements i tractaments del terreny, sondejos, injeccions, 
ancoratges, fonamentacions indirectes, obres especials, muntatge 
d'elements metàl�lics, mecanismes elèctrics, i d'altres equips d'instal�lació 
definitiva. 

ATLL es reserva el dret que aquelles carreteres, camins, senders i 
infraestructures d'obra civil d'instal�lacions auxiliars de transport, que el 
Director consideri d'utilitat per a l'explotació de l'obra definitiva o per a 
altres fins que ATLL estimi convenient, siguin lliurades pel Contractista al 
terme de la seva utilització per aquest, sense que per això hagi de percebre 
cap abonament. 

3.3. Accés als fronts de treball 

El present article es refereix a aquelles obres auxiliars i instal�lacions que, a 
més de les indicades a l'article 3.4. d'aquest Plec, calguin per a l'accés del 
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personal i per al transport de materials i maquinària als fronts de treball, ja 
sigui amb caràcter provisional o permanent, durant el termini d'execució de 
les obres. 

La Direcció es reserva el dret per si mateixa i per a les persones 
autoritzades pel Director, d'utilitzar tots els accessos als fronts de treball 
construïts pel Contractista ja sigui per complir les funcions a aquella 
encomanades, com per permetre el pas de persones i materials necessaris 
per al desenvolupament dels treballs. 

El Director podrà exigir la millora dels accessos als fronts de treball o 
l'execució d'altres nous, si així ho estima necessari, per poder realitzar 
degudament la inspecció de les obres. 

Totes les despeses de Projecte, execució, conservació i retirada dels 
accessos als fronts, seran de compte del Contractista no sent, per tant, 
d'abonament directe. 

3.4. Instal�lacions auxiliars d’obra i obres auxiliars 

Constitueix obligació del Contractista el projecte, la construcció, 
conservació, explotació, desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes 
les instal�lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries per a 
l'execució de les obres definitives. 

El seu cost és de compte del Contractista, pel que no serà objecte 
d'abonament el mateix, excepte en el cas que figurin en el PPTP com 
unitats d'abonament independent. 

Es consideren instal�lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter 
limitatiu, s'indiquen a continuació: 

Oficines i laboratoris de la Direcció. 

Instal�lacions de transport, transformació i distribució d'energia elèctrica i 
d'enllumenat. 

Instal�lacions de subministrament d'aigua potable i industrial. 

Instal�lacions per a serveis del personal. 

Instal�lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 

Oficines, laboratoris, magatzems, tallers i parcs del Contractista. 

Qualsevol altra instal�lació que el Contractista necessiti per a l'execució de 
l'obra. 

Durant la vigència del contracte, seran de compte del Contractista el 
funcionament, la conservació i el manteniment de totes les instal�lacions 
auxiliars d'obra. 

3.5. Maquinària i mitjans auxiliars 

El Contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i 
disposar en obra de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris 
per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, potència, 
capacitat de producció i en quantitat suficient per complir totes les 
condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-
los i usar-los adequada i correctament. 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per a l'execució 
de les obres, la relació figurarà entre les dades necessàries per confeccionar 
el Programa de Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb 
suficient antelació al començament del treball corresponent, perquè puguin 
ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 

L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant es trobin en execució les unitats 
que ha d'utilitzar-se, en la intel�ligència que no podrà retirar-se sense 
consentiment exprés del Director i devent ser reemplaçats els elements 
avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que 
aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball. 

Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les 
condicions de treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no 
fossin els idonis al fi proposat i al compliment del Programa de Treballs, 
hauran de ser substituïts o incrementats en número per altres que ho 
siguin. 

Totes les despeses que s'originin pel compliment del present article, es 
consideraran inclosos en els preus de les unitats corresponents i, en 
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conseqüència, no seran abonats separadament, llevat d'expressa indicació 
en contrari que figuri en algun document contractual. 

3.6. Garantia de qualitat 

Quan ho estipuli el Plec de Clàusules Econòmic Administratives Particulars 
del contracte, el contractista haurà de presentar un Pla de Control de 
Qualitat, en el que figuraran els assaigs que realitzarà al seu càrrec per 
verificar el compliment de les condicions del present Plec. 

Aquests assaigs els executarà un laboratori homologat que ha de ser 
aprovat per la Direcció d'Obra. 

Com a mínim, llevat d'especificació diferent en el Plec de Clàusules 
Econòmic Administratives, els assaigs a efectuar seran els següents: 

Terres: 

A1. Materials: 

Per als materials a utilitzar en reblerts i terraplens, procedents de 
l'excavació o de préstecs: 

Terraplens: 

Per cada 5000 m³, fracció, o canvi de material. 

*1 Assaig Proctor Normal 

*1 Anàlisis Granulomètrica 

*1 Assaig Límits de Atterberg 

Per cada 10000 m³, fracció, o canvi de material 

*1 assaig CBR 

*1 anàlisis de contingut de matèria orgànica 

Reblert de rases en zona de recobriment (EN-805:2000) 

Per cada 5000 m³, fracció, o canvi de material 

*1 Assaig Proctor Normal, o 1 Assaig de densitat relativa 

*1 Anàlisis Granulométric 

*1 Equivalent de sorra 

Llits de granulats 

Per cada 2500 m³, o fracció 

*1 Assaig Granulométric 

A2. Execució: 

Terraplens 

Per cada 1000 m² o fracció, i tongada 2 densitats in situ i 2 determinacions 
d'humitat. 

Reblerts de rasa en zona de recobriment (EN-805:2000) 

1 densitat “in situ” i una determinació d'humitat en el cas de sorra, o una 
determinació de la densitat relativa (ASTM D-4254) en el cas de graveta, 
cada 500 ml a la zona de suport. 

1densitats in situ i 1 determinacions d'humitat en el cas de sorra, o 1 
determinacions de densitat relativa (ASTM D-4254) en el cas de graveta, 
cada 500 ml a la resta de zona de recobriment (EN-805:2000) i en cada 
tongada. 

Reblert de rases en zona de reblert principal (EN-805:2000) 

En el cas de reblerts sota camins o zones pavimentades 1 densitat in situ i 
1 humitat per cada 100 ml i tongada. 

Formigons: 

B1. Assaigs dels components del formigó: 
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S'atindrà a l'especificat a l'article 81 de la EHE. 

Quan es tracti de la construcció de dipòsits de formigó armat es farà un 
assaig complet dels components del formigó, i cada vegada que durant el 
transcurs de les obres es canviï algun component, aquest serà assajat. 

B2. Assaigs característics del formigó: 

S'atindrà a l'especificat a l'article 87 de la EHE. 

En el cas de dipòsits de formigó armat, murs pantalla o volum superior a 
3000m3, aquests assaigs són preceptius i s'executaran d'idèntica forma a la 
qual va a col�locar-se durant l'execució del dipòsit. Abans de procedir a 
l'inici d'aquests assaigs es comprovaran les bàscules de ciment, granulats i 
aigua així com el dosificador d'additius. 

Al costat d'aquests assaigs es realitzaran els assaigs de control de la 
profunditat de penetració de l'aigua, per al cas de dipòsits. 

B3. Assaigs de control del formigó: 

El control es realitzarà segons la modalitat 3 (control estadístic del formigó) 
d'acord amb l'article 88.1 de la EHE. 

Els límits màxims per a l'establiment dels lots de control seran els 
assenyalats en la taula 88.4.a de la EHE. 

Per estimar la resistència característica s'atendrà a l'indicat a l'article 88.4 
de la EHE. 

B4. Assaigs de consistència del formigó: 

Excepte  en obres d'escassa importància, el control de consistència es farà 
a cada camió que arriba a obra. 

Acers: 

C1. Acers per a formigó armat o pretensat: 

Només s'admetran acers que posseeixin un distintiu reconegut o un CC-EHE 
i es complirà l'especificat a l'article 31.5.1. de la EHE. 

A més es farà un control a nivell normal d'acord amb l'article 90.3.1. de la 
EHE. 

Per al control de dispositius d'ancoratge i enllaç en armadures postesades 
es complirà amb l'article 91 de la EHE, per al control de beines i accessoris 
amb el 92, per al d'equips de tesat amb el 93 i per al control dels productes 
d'injecció amb el 94. 

C2. Acers per a estructures: 

S'exigirà la ISO 2001 i el segell de qualitat. 

Canonades: 

Els assaigs a efectuar en canonades s'inclouen en els articulats d'aquest 
plec relatius a les mateixes. 

Plaques alleugerides: 

Es farà un control al 100% dels recobriments dels filferros. Es rebutjaran 
les plaques que no compleixin les especificacions; una vegada aprovada la 
placa i abans de la seva col�locació es pintaran els extrems vistos dels 
filferros amb pintura epoxi. 

A la primera placa que arribi a obra se li realitzarà un examen geomètric 
complet. Si compleix les especificacions l'examen es repetirà cada 20 
plaques; quan una no compleixi es rebutjarà i la resta es provarà una a 
una. Si examinades deu plaques seguides totes compleixen, es tornarà al 
control inicial. Qualsevol placa que a simple vista resulti sospitosa de no 
complir les especificacions serà sotmesa a assaig independentment del 
control general. 

3.7. Neteja i esbrossada del terreny 

Definició: 

Consistirà a extreure i retirar de les zones afectades per les obres tots els 
arbres, soques d’arbres, plantes, malesa, brossa, fustes caigudes, runa, 
escombraries o qualsevol altre material indesitjable. 

Execució de les obres: 
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Les operacions s'executaran amb les precaucions necessàries per 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en les 
construccions existents. La Direcció d'Obra, designarà i marcarà els 
elements que hagin de conservar-se intactes. 

Els treballs es realitzaran de manera que no produeixin molèsties als 
ocupants de les zones pròximes a l'obra. 

Tots els subproductes no susceptibles d'aprofitament, seran retirats a 
abocador. Els restants materials podran ser utilitzats pel Contractista, 
prèvia acceptació per la Direcció d'Obra de la forma i en els llocs que aquell 
proposi. 

3.8. Excavacions 

3.8.1. Excavacions de terra vegetal 

Consisteix a l'excavació i posterior reposició, de la capa o mantell de 
terreny vegetal o de cultiu, situat en zones afectades per les obres. La seva 
execució inclou les operacions següents: 

Excavació 

Càrrega i transport a lloc d'aplec 

Descàrrega i aplec  en lloc autoritzat pel Director d'Obra 

Càrrega i transport a la zona de les obres 

Col�locació de la terra vegetal en la seva posició original 

Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació 
del Director d'Obra un pla de treball en el qual figurin les zones que se'n va 
a extreure la terra vegetal i els llocs escollits per a l’aplec. Una vegada 
aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 

A l'excavar la terra vegetal es posarà cura en no convertir-la en fang, per a 
la qual cosa s'utilitzarà maquinària lleugera. 

L’aplec de terra vegetal es realitzarà en cavallons per a la seva posterior 
reposició i es mantindrà separada de pedres, runa, escombraries i restes de 
troncs i branques. L'alçaria dels cavallons serà d'1,5 m, i tindran la 
superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i 
inclinats per evitar la seva erosió. 

3.8.2. Excavació a cel obert 

Definició: 

Comprèn el conjunt d'operacions per excavar i anivellar les zones 
d'emplaçament d'obres de fàbrica, dipòsits i assentament de camins, fins a 
la cota de explanació general, així com l'excavació prèvia en desmunt i amb 
talussos (pretall) fins a la plataforma de treball definida en els plans de 
Projecte. Les esmentades operacions inclouen l'excavació, extracció, 
càrrega i transport a abocador o a lloc d'aplec dels productes resultants de 
l'excavació, així com la refinació i anivellament dels talussos i fons. 

Classificació: 

El material a excavar les excavacions a cel obert es classifiquen en: 

Excavació en terreny solt 

Excavació en terreny de trànsit o roca 

S'entén per terreny solt el que pot ser excavat amb mitjans mecànics 
convencionals de potència mitjana. 

L'excavació dels terrenys de trànsit o de roca exigirà la utilització de 
mitjans potents d'escarificació, tipus D-8, retroexcavadores de gran 
potència, i fins i tot explosius o martell picador o qualsevol combinació 
d'aquests sistemes. 

El Contractista haurà de sotmetre a l'aprovació del Director d'Obra el pla 
d'execució de les excavacions. Aquest pla haurà d'indicar la maquinària i els 
mitjans auxiliars previstos per a l'execució, així com les fases i 
procediments constructius (possible escarificat previ, tall previ, pla de 
voladures, mesures de protecció enfront de les possibles projeccions, 
control de vibracions en el terreny i de l'ona aèria, etc.). 
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Una vegada acabades les operacions de desbrossament del terreny, 
s'iniciaran les obres d'excavació ajustant-se a les alineacions, pendents i 
dimensions segons plans i/o replantejament o al que indiqui la Direcció 
d'Obra. 

El Contractista notificarà a la Direcció d'Obra amb l'antelació suficient, el 
començament de qualsevol excavació per poder realitzar les comprovacions 
geomètriques necessàries sobre el terreny. 

Durant l'execució dels treballs es prendran les precaucions adequades per 
no disminuir la resistència del terreny no excavat. En especial, s'adoptaran 
les mesures necessàries per evitar els següents fenòmens: inestabilitat de 
talussos en roca a causa d'excavacions inadequades, esllavissades ocasionats 

pel descalçat del peu de l'excavació, erosions locals i tolls d’aigua deguts a 
un drenatge defectuós de les obres, etc. 

Durant les diverses etapes de la realització de la explanació de les obres, 
aquestes es mantindran en perfectes condicions de drenatge. 

Tots els materials que s'obtinguin de l'excavació podran ser utilitzats, si 
compleixen les condicions requerides en aquest Plec, en la formació de 
terraplens i reblerts així com en els altres usos fixats en els plànols. 

Els talussos dels desmunts seran els especificats en els plànols del Projecte 
o els que en el seu cas imposi la Direcció d'Obra. Els talussos hauran de 
formar-se començant l'excavació des del cap del mateix amb la seva posició 
final corresponent, de tal manera que durant tot el procés, es mantingui el 
talús de projecte o l'indicat per la direcció d'obra, sense haver de procedir a 
posteriors treballs per donar-li la seva inclinació definitiva. 

Si durant l'execució sorgís una anomalia en el terreny respecte d'allò 
previst en el projecte, el contractista paralitzarà els treballs i sol�licitarà de 
la direcció d'obra les oportunes instruccions, sent mentrestant de la seva 
responsabilitat les mesures a adoptar tant per evitar danys a tercers, com 
per garantir la seguretat dels operaris. 

Els excessos en les excavacions respecte de l'estipulat en plànols o ordenat 
per la Direcció d'Obra no seran d'abonament. A més tot excés d'excavació 
en les soleres deurà omplir-se amb formigó pobre, llevat d'autorització 
expressa per part de la Direcció per a una altra forma de fer-ho, no sent 
d'abonament el reblert. 

En el cas que els talussos presentin desperfectes el contractista eliminarà 
els materials despresos o moguts i realitzarà urgentment les reparacions 
necessàries. Si els esmentats desperfectes són imputables a execució 
inadequada o a incompliment de les instruccions de la Direcció d'Obra, el 
Contractista serà responsable dels danys ocasionats. 

Si fora precisa la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la 
Direcció d'Obra el programa d'execució de voladures, justificat amb els 
corresponents assaigs, per a la seva aprovació. 

En la proposta de programa cal especificar, com a mínim: 

Maquinària i mètode de perforació a utilitzar 

Llargària màxima de perforació 

Diàmetre de les barrinades del tall previ i disposició dels mateixos. 

Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició dels mateixos 

Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents 
tipus de barrinades 

Mètodes per fixar la posició de les càrregues a l'interior de les barrinades 

Esquema de detonació de les voladures 

Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació 
proposat en terrenys anàlegs als de l'obra 

El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric 
del terreny, l'adequació del tipus d'explosius i detonadors. 

Així mateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la 
programació de les càrregues de voladura, de manera que els límits de 
velocitat i acceleracions que s'estableixin per a les vibracions en estructures 
i edificis pròxims, a la pròpia obra, no siguin sobrepassats. 

L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de 
l'obligació d'obtenir els permisos adequats i d'adoptar les mesures de 
seguretat necessàries per evitar danys a la resta de l'obra o a tercers.  
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Es portarà un registre complet de cada voladura. El gràfic del sismògraf es 
presentarà immediatament després de cada voladura a la Direcció d'obra, 
per si de cas hi ha lloc a la correcció de l'esquema de voladures. 

L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser 
reconsiderada per aquest si la naturalesa del terreny o altres 
circumstàncies ho fes aconsellable. En aquest cas el Contractista haurà de 
presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou Programa de voladures, 
encara que aquest no sigui objecte d'abonament. 

Refinació de l'excavació i toleràncies: 

Les excavacions a cel obert per ubicació d'estructures, siguin de dipòsits o 
obres de fàbrica es realitzaran en dues fases. En una primera fase 
l'excavació quedarà situada 0.25 m per damunt del fons teòric. En una 
segona fase es realitzarà l'excavació a cota definitiva i el repàs de la 
mateixa, col�locant-se en el mínim termini necessari la xapa de neteja, o el 
llit granular en el seu cas, quedant prohibida la circulació de vehicles sobre 
el fons de l'excavació durant l'execució i una vegada finalitzades aquestes 
operacions. 

3.8.3. Excavació en rasa 

Consisteix al conjunt d'operacions necessàries per obrir les rases per a la 
instal�lació de canonades i/o canalitzacions, massissos d'ancoratge i 
arquetes. Comprenen les següents operacions: 

Excavació, incloent tots els sistemes i mitjans necessaris per a la mateixa: 
tall previ, voladures, etc. 

Remoció, extracció i dipòsit dels productes resultants de l'excavació que 
serveixin per al reblert posterior a les proximitats 

Possibles entrebades i apuntalaments 

Repàs de talussos i soleres de les excavacions 

Les excavacions en rasa per a canonades compliran les següents condicions 
geomètriques llevat de canvi en el projecte. L'amplada en el fons de la rasa 
serà de 0,60 m per a diàmetres exteriors de canonada iguals o menors que 

200 mm. Per a diàmetres exteriors més grans que 200 mm serà de 0,60 m 
+ D ext. Els talussos de les rases seran els de projecte. 

Segons el material a excavar les excavacions en rasa es classifiquen en: 

Excavació en terreny solt 

Excavació en terreny de trànsit o en roca 

S'entén per terreny solt els materials fàcilment excavables per qualsevol 
procediment, amb mitjans convencionals de potència mitjana (fins a 145 
HP de potència). 

Deuran estrebar-se aquelles excavacions en les que sorgeixen variacions en 
el terreny no previstes en projecte, i que l’estabilitat per raó d'espai o altres 
causes no pugui garantir-se amb un canvi en el talús de l'excavació. 

Als terrenys de trànsit o en roca serà precisa la utilització de 
retroexcavadores de gran potència, i fins i tot explosius o martell picador o 
qualsevol combinació d'aquests sistemes. 

El Contractista haurà de sotmetre a l'aprovació del Director d'Obra el pla 
d'execució de les excavacions en rasa. Aquest pla haurà d'indicar la 
maquinària i els mitjans auxiliars previstos per a l'execució de les rases, 
així com les fases i procediments constructius. 

Si fora precisa la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la 
Direcció d'Obra el programa d'execució de voladures, justificat amb els 
corresponents estudis, per a la seva aprovació. 

En la proposta de programa es deurà, com a mínim, especificar: 

Maquinària i mètode de perforació a utilitzar 

Llargària màxima de perforació 

Diàmetre dels barrinades del tall  previ i disposició dels mateixos en el seu 
cas 

Diàmetre dels barrinades i disposició dels mateixos 
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Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents 
tipus de barrinades 

Mètodes per fixar la posició de les càrregues a l'interior de les barrinades 

Esquema de detonació de les voladures 

Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació 
proposat en terrenys anàlegs als de l'obra 

El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric 
del terreny, l'adequació del tipus d'explosius i detonadors. 

Així mateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la 
programació de les càrregues de voladura, de manera que els límits de 
velocitat i acceleracions que s'estableixin per a les vibracions en estructures 
i edificis pròxims a la pròpia obra, no siguin sobrepassats. 

L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de 
l'obligació d'obtenir els permisos adequats i adopció de les mesures de 
seguretat necessàries per evitar danys a la resta de l'obra o a tercers. 

L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser 
reconsiderada per aquest si la naturalesa del terreny o altres 
circumstàncies ho fes aconsellable. En aquest cas el Contractista haurà de 
presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou Programa de Voladures, 
sense que aquest sigui objecte d'abonament. 

Efectuat el replantejament de les rases l'excavació continuarà fins a arribar 
a la profunditat assenyalada en els plànols, i de manera que s'obtingui un 
fons de rasa uniforme. La Direcció d'Obra podrà modificar la rasant del fons 
de la rasa si, en vista de les condicions del terreny, ho considera necessari 
a fi d'assegurar un suport o assentament satisfactori de les canonades. 
Aquesta sobreexcavació respecte als plànols del projecte s'abonarà als 
mateixos preus existents per a l'excavació projectada. Quan les canonades 
hagin d'instal�lar-se en terraplè, es farà un reblert previ amb el material i la 
seva compactació, indicat per la direcció d'obra. Aquest reblert s'executarà 
fins a un nivell d'almenys 30 cm per damunt de la generatriu superior del 
tub i posteriorment s'excavarà la rasa on s'ubicarà la canonada. 

Quan aparegui aigua en les rases que s'estan excavant s'utilitzaran els 
mitjans i instal�lacions necessàries per esgotar-la. 

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les 
seves esquerdes s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en 
els fons de l'excavació en roca hauran de ser regularitzats. Igualment es 
refinaran els talussos per garantir que no existeixin despreniments durant 
els treballs de muntatge. 

En el cas que la regularització del fons de l'excavació impliqui la necessitat 
de realitzar una sobreexcavació, aquesta deurà omplir-se amb el material 
que indiqui la Direcció d'Obra fins a la cota indicada en el projecte. 
Qualsevol excés en les excavacions que s'efectués per sota dels nivells 
ordenats o que sobrepassés l'amplada de la rasa sobre el perfil de projecte 
haurà de ser omplert i compactat amb el material apropiat. Tant l'excés 
d'excavació com el reblert que comporta no seran objecte d'abonament. 

El material excavat susceptible de posterior utilització no serà retirat de la 
zona de les obres sense permís del Director d'Obra col�locant-se a una 
banda de la rasa, o en el cas de caldre una selecció posterior en zones 
d’aplec de manera que produeixin el mínim de pertorbació al trànsit de 
personal i vehicles. 

En zones urbanes no es permetrà una llargària de rasa oberta superior a 
150 metres o aquella que permeti la instal�lació de canonada en un sol dia 
(la que sigui més gran de les dues). Les rases en aquest cas hauran de 
quedar farcides i compactades al final de la jornada de treball, o si no n'hi 
ha es cobriran amb planxes d'acer degudament reforçades i capaços de 
resistir el tràfic de vehicles. 

La tolerància en la rasant de l'excavació serà com a màxim de vint-i-cinc 
mil�límetres (25 mm). 

3.8.4. Esgotaments 

En aquelles zones que les excavacions en rasa se situïn per sota del nivell 
freàtic, es disposaran els mitjans necessaris per esgotar l'aigua i realitzar el 
muntatge de les canonades en sec. 
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El Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el sistema d'esgotament, que 
segons la naturalesa del terreny podrà consistir en algun dels indicats a 
continuació: 

Esgotament mitjançant sistema de llances de succió (well-points) situats 
exteriorment a l'excavació, amb rebaix continuat del nivell a cota inferior de 
la rasant de la rasa. 

Esgotament mitjançant pous i bombes d’esgotament, amb rebaix continuat 
del nivell a cota inferior de la rasant de la rasa. 

3.9. Reblerts 

3.9.1. Reblerts compactats darrera d’obra de fàbrica 

Aquesta unitat consisteix a l'extensió i compactació de sòls adequats o 
seleccionats, al voltant de les obres de fàbrica o en el seu darrera, amb 
unes dimensions o condicionats de resistència que no permetin la utilització 
dels mateixos equips de maquinària que es porta a terme l'execució de 
terraplens. 

Execució de les obres en general: 

Quan el reblert hagi d'assentar-se sobre un terreny en el qual existeixin 
corrents d'aigua superficials o subterrànies es desviaran les primeres i 
captaran i conduiran les últimes fora de l'àrea on vagi a construir-se el 
reblert abans de començar l'execució. 

Si el reblert hagués de construir-se sobre terreny inestable, torba o argila 
tova, s'assegurarà l'eliminació d'aquest material o la seva consolidació. 

Durant l'execució de les obres, la superfície de les tongades haurà de tenir 
la pendent transversal necessària per assegurar l'evacuació de l'aigua sense 
perill d'erosió. 

Una vegada estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació, si cal. El 
contingut òptim d'humitat es determinarà en obra, en funció de la 
maquinària disponible i dels resultats que s'obtinguin dels assaigs 
realitzats. 

Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà a la compactació 
mecànica de la tongada. 

Les zones que, per la seva forma, poguessin retenir aigua en les seves 
superfícies, es corregiran immediatament pel Contractista. 

Els graus de compactació a obtenir es determinaran segons la ubicació del 
reblert localitzat. En el cas d'arquetes serà l’exigit als reblerts de rasa, i en 
el cas de reblerts darrera de dipòsits d'aigua la compactació no serà inferior 
al 90% d'assaig Proctor Normal. Els mitjans proposats per a la compactació 
han d’estar aprovats per la Direcció d'Obra. 

3.9.2. Reblerts compactats en rases per a canonades 

3.9.2.1. Definicions 

Prenem les definicions d'EN-805:2000 per a les diferents zones de reblert 
rasa per a allotjament de canonades. 

Llit de suport: Zona de reblert entre el fons de la rasa i la generatriu 
inferior del tub. El llit de suport tindrà un gruix de 15 cm per a canonades 
de diàmetre exterior menor de 600mm i de 20cm per a les de diàmetre 
més gran de 600mm. 

Seient: Llit situada immediatament sobre l'anterior, fins a una altura que 
una línia paral�lela al fons de l'excavació talla al tub segons un angle central 
de 90º o 120º. 

Suport: El conjunt de les dues capes. Pot ser de formigó en el cas de 
canonada de formigó armat. 

Recobriment: Zona del reblert que envolta al tub fins a una alçària de 15cm 
per sobre de la generatriu superior del tub. El recobriment és el conjunt del 
suport, reblert lateral i reblert inicial. 

Reblert inicial: Zona de reblert de 15cm de gruix per sobre de la generatriu 
superior del tub. 

Reblert lateral: Definit per diferència entre el recobriment i la suma del 
suport i el reblert inicial. 
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Reblert principal: Zona de rasa situada des de la part superior del reblert 
inicial (15cm per damunt de la generatriu superior del tub) i el nivell del 
terreny. El reblert principal per tant comprèn la terra vegetal o la base de la 
calçada segons el cas. 

3.9.2.2. Ús dels materials 

Si el tub és d'acer recobert amb polietilè o polipropilè s'utilitzaran els tipus 
C, D i E en tota la zona de recobriment. 

Si es tracta de canonades de fosa o polietilè s'utilitzarà en tota la zona de 
recobriment el material C (sorra). 

3.9.2.3. Generalitats 

El material de reblert no s’ha de descarregar directament sobre els tubs. 
S'haurà de col�locar i distribuir en capes uniformes, de tal manera que quan 
quedin compactades, el seu gruix no serà superior als 20 cm i han de 
proporcionar al tub tant un bon llit de suport com un adequat suport lateral, 
d'acord amb els càlculs de projecte. 

S'ajustarà la humitat del material de reblert per tal d’aconseguir la 
compactació requerida. Si el material es troba per sota del contingut òptim 
d'humitat s'agregarà aigua; en cas contrari caldrà assecar. 

Cap reblert es col�locarà fins que l'aigua (en el seu cas) hagi estat 
eliminada totalment de l'excavació. 

Una vegada compactat el llit de suport caldrà realitzar un ajust final de 
nivells utilitzant una corda, de manera que cada secció de tub una vegada 
dipositat, estigui en contacte amb el llit de suport al llarg de tota la 
generatriu inferior. 

El reblert de la zona de tub s'efectuarà de manera que en cap cas el 
recobriment pugui quedar afectat. 

3.9.2.4. Compactació del material 

Les proves de compactació estaran d’acord amb la norma NLT-107/72 
(Proctor Normal), per als materials tipus A, B, C i I. Per als materials tipus 

D i E la ASTM D 4254 (densitat relativa). Els percentatges de densitat 
màxima o densitat relativa seran els següents: 

El 95% del Proctor Normal per als materials A, B i C. El 75% de la densitat 
relativa per als materials D i E. 

Per als materials tipus I, el projectista definirà en projecte, segons les 
càrregues que vagi a estar sotmès el reblert. Si es tracta com és usual de 
camps de cultiu, serà suficient el 85% del PN. 

En qualsevol cas, els equips de compactació utilitzats seran prou lleugers 
per no fer malbé el tub. 

Cal tenir en compte que les càrregues actuants sobre els tubs quan 
s'efectuen els càlculs de projecte, corresponen a una rasa de 
característiques geomètriques determinades i a uns reblerts també definits. 
Si qualsevol de les dues dades canviés serà necessari recalcular la 
canonada. 

3.10. Terraplens, pedraplens i llits granulars 

3.10.1. Terraplens 

Es regiran per allò disposat a l'article 330 del PG3. 

3.10.2. Pedraplens 

Es regiran per allò disposat a l'article 331 del PG3. 

3.10.3. Llits granulars 

Es defineix com a llit granular el material constituït per un conjunt de 
granulats de granulometria discontínua que se situa sota de les soleres de 
dipòsit per permetre l'adequada evacuació de les possibles filtracions a la 
xarxa de subdrenatge. El seu fus granulomètric serà el M4 definit a l'article 
502.2.1. del PG3. 

Execució de l'obra: 
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L'extensió del llit granular no s'iniciarà fins que s'hagi refinat el fons de 
l'excavació, amb les pendents fixades en Plans que condueixin les aigües a 
la xarxa de subdrenatge. El granulat s'estendrà en tongades de gruix 
uniforme, de entre deu centímetres (10 cm) i vint centímetres (20 cm). 

Després d'estesa la tongada, es  compactarà, fins a aconseguir que el 
granulat quedi perfectament travat, sense que es produeixin corriments, 
ondulacions o desplaçaments per davant del compactador. 

Una vegada estès i compactat el material queda prohibit el pas de vehicles 
sobre la superfície acabada. 

3.11. Encofrats i apuntalaments 

3.11.1. Encofrats 

Es defineix com a encofrat l'element destinat al modelatge “in situ” de 
formigons. Pot ser recuperable o perdut, entenent-se per això últim el que 
queda embegut dins del formigó. 

Execució d'obra: 

Les cindris i encofrats, així com les unions dels seus diferents elements 
tindran una resistència i rigidesa suficient per resistir, sense asentaments ni 
deformacions perjudicials, les càrregues, i/o accions de qualsevol 
naturalesa que puguin produir-se sobre ells com a conseqüència del procés 
de formigonament i especialment, les degudes a la compactació de la 
massa. 

Els límits màxims dels moviments dels encofrats seran de cinc mil�límetres 
(5 mm) per als moviments locals i la mil�lèsima de la llum per al conjunt. 

Quan la llum d'un element sobrepassi els sis metres, es disposarà l'encofrat 
de manera que, una vegada desencofrada i carregada la peça, aquesta 
presenti una lleugera contrafletxa (de l'ordre del mil�lèsim de la llum), per 
aconseguir un aspecte agradable. 

Els encofrats seran prou estancs per impedir pèrdues apreciables de 
beurada, adequada a la manera de compactació prevista. 

Les superfícies interiors dels encofrats estaran netes en el moment del 
formigonat.  

Els encofrats de fusta s'humitejaran per evitar que absorbeixin l'aigua 
continguda en el formigó.  

El Contractista adoptarà les mesures necessàries perquè les arestes vives 
del formigó resultin ben acabades; col�locant, si cal, angulars metàl�lics en 
les arestes exteriors de l'encofrat, o utilitzant un altre procediment similar 
en la seva eficàcia. La Direcció d'Obra podrà autoritzar, no obstant això la 
utilització de llistons bisellats “berenjenos” per a axamfranar les 
esmentades arestes. No es toleraran imperfeccions majors de cinc 
mil�límetres (5 mm) en les línies de les arestes. 

Quan s'encofrin elements de gran alçaria i petit gruix a formigonar d'una 
vegada, s'hauran de preveure en les parets laterals dels encofrats finestres 
de control, de suficient dimensió per permetre des d'elles la compactació 
del formigó. Aquestes obertures es disposaran a una distància vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro (1m) i es tancaran quan el formigó 
arribi a la seva alçada. 

Els elements separadors a utilitzar en els encofrats per tal de mantenir-los 
rígids en la seva posició durant el procés de formigonat seran de dues 
classes. Per a la primera que correspon a dipòsits d'aigua o elements que 
vagin a quedar sota la capa freàtica, seran barres d'acer tipus “Diwidag” o 
similars que quedaran embegudes en el formigó amb els seus extrems a 
una distància del parament no més gran de 25 mm. Posteriorment a la 
retirada de l'encofrat deuen omplir-se els buits que queden amb un morter 
adherent sense retracció. 

Per a la segona classe que correspon a la resta d'elements, els elements 
separadors podran ser com els de la primera classe, o bé elements 
metàl�lics de filferros o pletines, però protegits per un element de plàstic 
(“macarró”) de tal manera que després del formigonat l'element metàl�lic 
es pugui retirar completament. Els extrems del forat que queda en la massa 
de formigó s'omplen posteriorment amb un morter adherent.  

En cap cas es permetrà l'ocupació d'elements separadors de fusta. 

Per tal de facilitar la retirada de les peces que constitueixen els encofrats 
deurà fer-se ús de desencofrants, que cal aplicar-se amb la suficient 
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antelació de manera que no escorri quan l'encofrat se situï en posició, i 
pugui afectar a la neteja de l'armadura. A títol d'orientació s'assenyala que 
podran col�locar-se com desencofrant els vernissos antiadherents 
compostos de silicones, o preparats a base d'olis solubles en aigua o greix 
diluïda, evitant l'ús de gas-oil, greix corrent, o qualsevol altre producte 
anàleg. 

Desencofrat i desapuntalament: 

Tant els diferents elements que constitueixen l'encofrat (costaners, fons, 
etc.) com els apuntalaments, es retiraran sense produir sacsejades ni xocs 
a l'estructura, recomanant-se, quan els elements siguin de certa 
importància, l'ús de falques, caixes de sorra, gats o altres dispositius 
anàlegs per aconseguir un descens uniforme dels suports. 

Les operacions anteriors no es realitzaran fins que el formigó tingui la 
resistència necessària per suportar amb suficient seguretat i sense 
deformacions excessives, els esforços als quals va a estar sotmès durant i 
després del desencofrat o desapuntalament. Es recomana que la seguretat 
no resulti en cap moment inferior a la prevista per a l'obra en servei. 

Quan es tracti d'obres d'importància i no es posseeixi experiència de casos 
anàlegs o quan els perjudicis que poguessin derivar-se d'una fissuració 
prematura fossin grans, es realitzaran assaigs d'informació (vegeu article 
89 de la Instrucció EHE) per conèixer la resistència real del formigó i poder 
fixar convenientment el moment del desencofrat o desapuntalament. 

En el cas de murs per a dipòsits d'aigua no es desencofrarà abans que 
hagin transcorregut 48 hores des de la posada en obra del formigó. 

Es posarà especial atenció a retirar, tot element d'encofrat que pugui 
impedir el joc de les juntes de retracció o dilatació, així com de les 
articulacions, si n'hi ha. 

A títol orientatiu poden utilitzar-se els terminis de desencofrat o 
desapuntalament donats per la fórmula expressada en la Instrucció EHE. La 
fórmula és només aplicable a formigons fabricats amb ciment Pòrtland i 
suposat que el seu enduriment s'hagi dut a terme en condicions ordinàries. 

En l'operació de desencofrat és norma de bona pràctica mantenir els fons 
de bigues i elements anàlegs, durant dotze hores, desenganxats del 

formigó i a uns dos o tres centímetres (2-3 cm) del mateix, per evitar els 
perjudicis que pogués ocasionar el trencament, instantani o no, d'una 
d'aquestes peces al caure des de gran altura. 

Igualment útil resulta sovint la mesura de fletxes durant el 
desapuntalament de certs elements, com índex per decidir si s’ha continuar 
l'operació i fins i tot si convé o no disposar assaigs de càrrega de 
l'estructura. 

Es crida l'atenció sobre el fet que, en formigons joves, no només la seva 
resistència, sinó també el seu mòdul de deformació, presenta un valor 
reduït; el que té una gran influència en les possibles deformacions 
resultants. 

Dins de tot allò indicat anteriorment el desencofrat haurà de realitzar-se 
com més aviat millor, per tal d'iniciar com més aviat millor les operacions 
de curat. 

3.11.2. Apuntalaments 

Es defineix com a apuntalaments les carcasses provisionals que sostenen 
un element estructural mentre s'està executant fins que s’arriba a la 
resistència pròpia suficient. 

Construcció i muntatge: 

Llevat de prescripció en contrari, els apuntalaments hauran de ser capaços 
de resistir el pes total propi i el de l'element complet sustentant, així com 
altres sobrecàrregues accidentals que puguin actuar sobre elles. 

Els apuntalaments tindran la resistència i disposició necessàries perquè, en 
cap moment, els moviments locals, sumats en el seu cas als de l'encofrat, 
sobrepassin els cinc mil�límetres (5 mm) ni els de conjunt, la mil�lèsima 
(1/1.000) de la llum. 

En tot cas, es comprovarà que el apuntalament posseeix espai suficient per 
al desapuntalament, així com que les pressions que transmet al terreny no 
produiran asentament perjudicials amb el sistema de formigonament 
previst. 
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Tant els elements que constitueixen l'encofrat, com els apuntalaments, es 
retiraran sense produir sacsejades ni cops al formigó, per a la qual cosa, 
quan els elements siguin de certa importància, s'utilitzaran falques, caixes 
de sorra, gats o altres dispositius anàlegs per aconseguir un descens 
uniforme dels suports. 

3.12. Obres de formigó en masa o armat 

3.12.1. Aspectes generals 

Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per part de la direcció 
d'obra de la col�locació i subjecció de les armadures, dels separadors i 
rigiditzadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i laterals. El 
contractista està obligat per tant a avisar amb suficient antelació perquè les 
comprovacions es puguin fer sense alterar el ritme constructiu. El 
contractista presentarà un pla de formigonat que haurà de ser aprovat per 
la direcció d'obra. 

3.12.2. Pla de formigonat 

Consisteix a l'explicació de la forma, mitjans i processos que proposa el 
contractista per a l'execució del formigonat. 

Constarà de: 

Sistema de formigonat (mitjançant bomba, grua i cubilot, abocament 
directe, o altres). 

Característiques dels mitjans mecànics. 

Personal. 

Vibradors ( característiques i número, indicant els de recanvi per possible 
avaria). 

Seqüència d'omplert dels motlles. 

Mitjans per evitar defectes en el formigonat per efecte del moviment de les 
persones (passarel�les, bastides, taulons...). 

Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i del personal de control. 

Sistema de curat. 

3.12.3. Dossificació 

Deurà complir-se el que sobre el particular assenyala la Instrucció EHE, i 
l'article corresponent del capítol 2 d'aquest plec. No es permetrà l'ús de 
cendres volants per a la fabricació del formigó. 

3.12.4. Fabricació i transport del formigó a obra 

Es complirà amb l'article 69 de la EHE. 

3.12.5. Posada en obra del formigó 

Com norma general, no haurà de transcórrer més d'una hora i mitja 
(1,30h) entre la fabricació del formigó i la seva posada en obra i 
compactació. Podrà modificar-se aquest termini si s'utilitzen conglomerants 
o additius especials, podent-se augmentar, a més, quan s'adoptin les 
mesures necessàries per impedir l'evaporació de l'aigua o quan concorrin 
favorables condicions d'humitat i temperatura. En cap cas es tolerarà la 
col�locació en obra de masses que acusin un principi d’adormiment, 
segregació o dessecació.  

No es permetrà l'abocament lliure de formigó des d'altures superiors a un 
metre i mig (1,5 m) quedant prohibit el llançar-lo amb la pala a gran 
distància, distribuir-ho amb rasclets, fer-lo avançar més d'un metre (1 m) 
dins dels encofrats, o col�locar-lo en capes o tongades amb un gruix 
superior al qual permeti una compactació completa de la massa.  

Tampoc es permetrà l'ocupació de canaletas i trompes per al transport i 
abocament del formigó, llevat que la Direcció d'Obra ho autoritzi 
expressament en casos particulars. 

3.12.6. Compactació del formigó 

Estalvi en els casos especials, la compactació del formigó es realitzarà 
sempre per vibració, de manera tal que s'eliminin els buits i possibles 
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cocons, sobretot en els fons i paraments dels encofrats, especialment en els 
vèrtexs i arestes i s'obtingui un perfecte tancat de la massa, sense que 
arribi a produir-se segregació. 

El procés de compactació deurà prolongar-se fins que reflueixi la pasta a la 
superfície. 

La freqüència de treball dels vibradors interns a utilitzar haurà de ser 
superior a sis mil (6.000) cicles per minut. Aquests aparells deuen 
submergir-se ràpida i profundament en la massa, cuidant de retirar l'agulla 
amb lentitud i a velocitat constant. Quan es formigona per tongades, convé 
introduir un vibrador fins que la punta penetri en la capa adjacent, 
procurant mantenir l'aparell vertical o lleugerament inclinat. 

En el cas que s'utilitzin vibradors de superfície, la freqüència de treball dels 
mateixos serà superior a tres mil (3.000) cicles per minut. 

Els valors òptims, tant de la durada del vibrat com de la distància entre els 
successius punts de la immersió, depenen de la consistència de la massa, 
de la forma i dimensions de la peça i del tipus de vibrador utilitzat, no sent 
possible, per tant, establir xifres de validesa general. Com orientació 
s'indica que la distància entre punts d'immersió ha de ser l'adequada per 
produir en tota la superfície de la massa vibrada, una humectació brillant, 
sent preferible vibrar en molts punts per poc temps a vibrar en pocs punts 
més prolongadament. 

Si s'avaria un dels vibradors empleats i no es pot substituir 
immediatament, es reduirà el ritme del formigonat, o el Contractista 
procedirà a una compactació per piconat aplicat amb barra, suficient per 
acabar l'element al que s'està abocant formigó, no podent-se iniciar el 
formigonat d'altres elements mentre no s'hagi reparat o substituït els 
vibradors avariats. En tot cas sempre es comptarà amb vibradors de 
reserva abans de començar els formigonaments. 

3.12.7. Juntes de formigonat 

Les juntes de formigonat no previstes en els plànols se situaran en la 
direcció més perpendicular possible a la de les tensions de compressió i allà 
on el seu efecte sigui menys perjudicial, allunyant-les, amb l'esmentat fi, 
de les zones en les quals l'armadura estigui sotmesa a fortes traccions. Si 

el pla d'una junta resulta mal orientat, es destruirà la part de formigó que 
calgui eliminar per donar a la superfície la direcció apropiada. 

Abans de continuar el formigonat es netejarà la junta de tota brutícia o 
granulat que hagi quedat solt i es retirarà la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert; per a això s'aconsella utilitzar un raig de 
sorra o raspall de filferro, segons si el formigó es troba més o menys 
endurit, podent col�locar-se també, en aquest últim cas, un raig d'aigua i 
aire. Expressament es prohibeix l'ocupació de productes corrosius en la 
neteja de juntes. 

Realitzada l'operació de neteja, s'humitejarà la superfície de la junta, sense 
arribar a entollar-la, abans d'abocar el nou formigó. 

Es prohibeix formigonar directament sobre el formigó que hagi patit els 
efectes de les gelades. En aquest cas, deuran eliminar-se prèviament les 
parts danyades pel gel. 

En cap cas es posaran en contacte formigons fabricats amb diferents tipus 
de ciment que siguin incompatibles dintre seu. 

En qualsevol cas, el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra, per al seu 
vist-i-plau o inconvenients, la disposició i forma de les juntes entre 
tongades o de limitació de tall que estimi necessàries per a la correcta 
execució de les diferents obres i estructures previstes, amb suficient 
antelació a la data en què es prevegin realitzar els treballs, antelació que 
no serà mai inferior a quinze (15 dies). 

En el cas d'interrupcions de formigonat per causes imprevistes, el 
contractista estarà obligat a seguir les instruccions de la Direcció d'Obra per 
a la resolució de la junta creada, o bé a la demolició de la part d'estructura 
formigonada, sense tenir dret a cap abonament per aquest concepte. 

3.12.8. Curat de formigó 

Durant el primer període d'enduriment, el formigó tindrà un procés de curat 
amb la durada que dependrà del tipus de ciment utilitzat i les condicions 
climatològiques. 

Com terme mitjà, el procés de curat tindrà una durada mínima de set dies 
devent augmentar-se aquest termini quan s'utilitzin ciments d'enduriment 
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lent o en ambients secs i calorosos. Quan les superfícies de les peces hagin 
d'estar en contacte amb aigües o filtracions salines, alcalines o sulfatades, 
és convenient augmentar l'esmentat termini a quinze dies. 

Es pot estimar la durada del període de curat segons l'article 74 de la EHE, 
però en qualsevol cas no serà inferior als 7 dies abans assenyalats. 

El curat podrà realitzar-se mantenint humides les superfícies dels elements 
de formigó, mitjançant reg directe que no produeixi rentat. L'aigua 
utilitzada en aquestes operacions haurà de posseir les qualitats exigides en 
la Instrucció EHE. 

Un altre bon procediment de curat consisteix a cobrir el formigó amb sacs, 
sorra, palla o altres materials anàlegs i mantenir-los humits mitjançant regs 
freqüents. En aquests casos, deu prestar-se la màxima atenció que aquests 
materials siguin capaços de retenir la humitat i estiguin exempts de sals 
solubles, matèria orgànica (restes de sucre en els sacs, palla en 
descomposició, etc.) o altres substàncies que, dissoltes i arrossegades per 
l'aigua de curat, puguin alterar el forjat i primer enduriment de la superfície 
del formigó. 

No s'autoritza l'ocupació d'aigua de mar en el curat de formigons armats. 

El curat per aportació d'humitat podrà substituir-se per la protecció de les 
superfícies mitjançant recobriments de plàstics o altres tractaments 
adequats, com ara l'aplicació de productes filmógens, sempre que aquests 
mètodes, especialment en el cas de masses seques, ofereixin les garanties 
que s'estimin necessàries per aconseguir, durant el primer període 
d'enduriment, la retenció de la humitat inicial de la massa. 

3.12.9. Acabat del formigó 

Les superfícies de formigó hauran de quedar acabades de manera que 
presentin bon aspecte, sense defectes ni rugositats. 

Si malgrat totes les precaucions apareguessin defectes o cocons, es picarà i 
omplirà amb morter adherent de qualitat no inferior a la del formigó del 
suport. Queda prohibit arreglar els defectes sense prèvia inspecció de la 
direcció d'obra. 

3.12.10. Observacions generals respecte a l’execució 

Durant l'execució s'evitarà l'actuació de qualsevol càrrega estàtica o 
dinàmica que pugui provocar danys en els elements ja formigonats. 

S'adoptaran les mesures necessàries per aconseguir que les disposicions 
constructives i els processos d'execució s'ajustin en tot a l'indicat en el 
Projecte. 

En particular, deurà cuidar-se que les disposicions i processos siguin 
compatibles amb les hipòtesis considerades en el càlcul, especialment en el 
relatiu als enllaços (encastaments, articulacions, suports simples, etc.). 

3.12.11. Prevenció i protecció contra accions físiques i químiques 

Quan el formigó hagi d'estar sotmès a accions físiques o químiques que, per 
la seva naturalesa, puguin perjudicar algunes qualitats de l'esmentat 
material, s'adoptaran, en l'execució de l'obra, les mesures oportunes per 
evitar els possibles perjudicis o reduir-los al mínim.  

En el formigó es tindrà en compte no només la durabilitat del formigó 
enfront d'accions físiques a l'atac químic, sinó també la corrosió que pugui 
afectar a les armadures metàl�liques, essent per tant important, prestar 
especial als recobriments de les armadures principals i estreps, per al que 
cal  complir el disposat en l'apartat 37.2.4 de la Instrucció EHE. 

En qualsevol cas, els formigons hauran de ser homogenis, compactes i 
impermeables. 

El Contractista per aconseguir una major homogeneïtat, compacitat, 
impermeabilitat, treballabilitat, etc., dels formigons i morters, podrà 
sol�licitar de la Direcció d'Obra la utilització d'additius adequats d'acord amb 
les prescripcions de la Instrucció EHE, sent opcional per a aquesta 
l'autorització corresponent. 

Les relacions màximes aigua/ciment es complirà l'article 37.3.2 de la 
Instrucció EHE i en l'apartat 2.13.2. del aquest Plec. 

No s'abonaran les operacions que siguin necessàries per netejar, lliscar i 
reparar les superfícies de formigó en les quals s'acusin irregularitats dels 
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encofrats superiors a les tolerades o que presentin defectes. Així mateix, 
tampoc serà d'abonament la utilització d'additius en el formigó. 

3.12.12. Formigonat en temps plujós 

En temps plujós no es podrà formigonar. 

3.12.13. Formigonat en temps fred 

S'atindrà a l'especificat a l'article 72 de la EHE. 

3.12.14. Formigonat en temps calorós 

S'atindrà a l'especificat a l'article 73 de la EHE. 

3.12.15. Formigó de neteja 

Prèviament a la construcció de tota obra de formigó recolzada sobre el 
terreny, es recobrirà aquest amb una capa de formigó de neteja de 0,10m 
de gruix i qualitat HM-15. 

S'evitarà que caigui terra o qualsevol mena de matèria estranya sobre ella 
durant el formigonat. 

3.12.16. Formigonat de soleres 

Les soleres s'abocaran sobre formigó de neteja, el qual haurà de tenir el 
perfil teòric indicat, amb toleràncies no majors d'un centímetre (1 cm) i les 
seves juntes seran les que s'expressen en els plànols. El formigó de neteja 
estarà completament net abans de començar el formigonat. 

Les armadures es col�locaran abans d'abocar el formigó subjectant la 
graella superior amb els suficients suports metàl�lics perquè no pateixi 
deformació i la graella inferior tindrà els separadors convenients per 
guardar els recobriments indicats en els plànols. 

El formigó es vibrarà per mitjà de vibradors d'agulla. 

La superfície d'acabat s’enrasarà per mitjà de regles metàl�liques, 
corregudes sobre rastrells també metàl�lics perfectament anivellats amb les 
cotes del Projecte. 

Les toleràncies de la superfície acabada no hauran de ser superior a cinc 
mil�límetres (5 mm) quan es comprova per mitjà de regles de tres metres 
(3 m) de llargària en qualsevol direcció i la màxima tolerància absoluta de 
la superfície de la solera en tota la seva extensió no serà superior a un 
centímetre (1 cm). 

En el cas de soleres per a dipòsit d'aigua, queda terminantment prohibida la 
circulació de vehicles sobre la superfície formigonada, devent proposar el 
contractista en el programa de treballs la seqüència de formigonat de 
manera que es verifiqui la condició anterior. 

3.12.17. Formigó armat en estructures 

Murs de contenció: 

El formigonament en murs de contenció i estructures anàlogues es 
realitzarà de manera contínua entre les juntes de dilatació, retracció i 
construcció assenyalades en els plànols. No es començarà el formigonat 
mentre la Direcció d'Obra no doni la seva aprovació a les armadures i 
encofrats. 

3.12.18. Bigues, pilars, sabates i plaques 

En el cas de sabates i plaques es formigonaran de manera contínua entre 
les juntes de dilatació, retracció i construcció fixades en els plànols. 

No es començarà el formigonat mentre la Direcció d'Obra no doni la seva 
aprovació a les armadures i encofrats. 

3.12.19. Toleràncies 

Hauran de complir l'annex 10, Toleràncies, de la Instrucció EHE 
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3.12.20. Obres de formigó pretensat o postensat 

Es defineix com a obres de formigó pre o postensat aquelles en les quals 
s'utilitza com material fonamental el formigó, sotmès a compressió, per 
mitjà de barres, cables o filferros, o altres mitjans exteriors. 

Els formigons i additius, l'aigua i els encofrats i cindris a utilitzar en les 
obres de formigó pretensat o postensat, hauran de complir les condicions 
establertes en els apartats corresponents d'aquest Plec. 

3.13. Acers 

3.13.1. Armadures per a formigó armat 

Barres aïllades 

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 de formigó 
col�laborant a suportar els esforços als que es troba sotmès. 

Les armadures es col�locaran netes, exemptes de tota brutícia, greix i òxid 
no adherit. Els especejaments que figuren en els plànols només podran 
modificar-se prèvia acceptació per part del director d'obra. En aquest cas, o 
en aquell en què en el projecte no figuri l’especejament detallat, el 
contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació i amb 
suficient antelació, una proposta de especejaments de les armadures dels 
elements a formigonar. 

Aquest especejament contindrà les formes i dimensions exactes de totes les 
armadures definides en els Plànols indicant clarament el lloc on es 
produeixen els empalmaments i el número i llargària d'aquests. 

També detallarà i especificarà perfectament totes les armadures 
necessàries per impedir el moviment de les armadures durant el 
formigonat, com ara cavallets, rigiditzadors, cèrcols auxiliars etc... Totes i 
cadascuna de les figures aniran numerades en les fulles d’especejament en 
correspondència amb els plànols respectius. En les fulles d’especejament 
s'expressaran els pesos totals de cada figura. Les armadures inferiors dels 
fonaments i llindes se sustentaran mitjançant separadors de morter de 

formigó de mida en planta tal que garanteixi la seva estabilitat i de gruix 
l'assenyalat en plànols per al recobriment.  

Per a les armadures laterals en fonaments, alçats de bigues i plaques els 
separadors seran de plàstic adequat al recobriment indicat de plànols i en 
número no inferior a 4 per metre quadrat. 

Les armadures d'arrencada dels fonaments es “enllitaran” perfectament per 
evitar que es moguin durant el formigonament de les soleres. Abans de 
començar les operacions de formigonament, el Contractista haurà d'obtenir 
l'aprovació per part del Director d'Obra.  

Malles electrosoldades 

Es defineix com a malles electrosoldades als pannells rectangulars formats 
per barres llises o corrugades d'acer trefilat, soldades a màquina dintre seu, 
i disposades a distàncies regulars. 

Es complirà tot l'especificat a l'article anterior. 

Toleràncies 

Les toleràncies en les armadures passives compliran amb allò establert a 
l'article 5.1.1. de l'Annex 10 de la EHE que es remet a la norma UNE 
36831:97. 

3.13.2. Estructura d’acer 

Es defineix com a estructura d'acer els elements o conjunts d'elements 
d'acer que formen la part resistent  d'una construcció. 

Les obres consistiran en l'execució de les estructures d'acer, i de les parts 
d'acer corresponents a les estructures mixtes d'acer i formigó. 

No és aplicable aquest article a les armadures de les obres de formigó, ni a 
les estructures o elements construïts amb perfils lleugers de xapa plegada. 

Forma i dimensions 

La forma i dimensions de l'estructura seran les definides en els plans i/o 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, no permetent-se al Contractista 
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modificacions dels mateixos sense la prèvia autorització del Director de les 
Obres. 

Condicions generals d'execució 

Per a l'execució d'aquest tipus d'obres es tindran en compte les 
prescripcions incloses en les Normes NBE-95 referents a estructures 
metàl�liques. 

3.14. Junt d’estanquitat de PVC 

Han d'instal�lar-se de tal forma que quedin subjectats fermament mentre 
s'aboca el formigó. Se subjectarà a l'armadura mitjançant grapes especials, 
o si la banda ve proveïda d'orificis metàl�lics mitjançant filferros que passen 
pels mateixos i se subjecten a les armadures. 

El bulb central no ha de quedar formigonat perquè pugui exercir la seva 
funció de dilatació; a aquest efecte es farà servir encofrat partit en dues 
peces. El formigó cal col�locar-lo i compactar-lo de manera adequada 
perquè no quedin buits o zones poroses. En el cas de les soleres un operari 
acompanyarà el formigonat amb la mà assegurant la sortida de l'aire i la 
perfecta embolcall de la cinta, mentre un altre operari vibra el formigó amb 
cura de no tocar la cinta. 

Com ja s'ha indicat a l'article corresponent del Capítol 2 d'aquest Plec, les 
peces especials vindran subministrades de fàbrica de tal manera que les 
soldadures a efectuar en obra siguin els menors possibles. 

Sempre ha de ser el mateix operari (homologat o preparat per la casa 
subministradora) qui executi les soldadures d'obra. 

3.15. Mitja canya en unió de soleres i alçats 

S'executarà d'acord amb les instruccions donades per l'empresa 
subministradora dels productes que serveixen per a la seva execució. 

El Contractista proposarà a l'empresa el producte i la forma d'aplicació, 
realitzant una mitja canya de prova en l'obra per a la seva aprovació si és 
procedent per part del Director d'Obra. 

3.16. Làmina de betum modificat amb elastòmers per a cobertes 

Una vegada comprovada la superfície de formació de pendents es procedirà 
a col�locar la làmina. Es farà pel procediment de "no adherida" i complirà 
allò indicat en la “Norma Básica de la Edificación QB-90”. L'ample de 
solapament entre peces no serà inferior a 10 cm. 

Es tindrà especial cura en la formació d'una mitja canya de morter en tots 
els llocs que la làmina ha de doblegar-se, excepte en els blocs siguin 
perimetrals o interiors, que la làmina quedarà immobilitzada entre dos 
blocs. 

3.17. Coberta 

Estarà formada bàsicament per plaques alleugerides de formigó pretensat 
recolzades en tires de E.P.D.M. 

Les plaques pretensades compliran amb l'especificat a l'article corresponent 
del Capítol 2 d'aquest Plec. 

En el perímetre de l'estructura (dipòsit o estació de bombament) es 
construirà un cèrcol de formigó armat que tanqui completament el conjunt 
de plaques. 

Els buits entre plaques s'ompliran amb formigó de resistència característica 
no inferior a 25 N/mm2. 

Els accessos a l'interior del dipòsit requereixen buits que no sempre es 
poden aconseguir amb les plaques alleugerides, per la qual cosa en aquests 
casos es precisa la substitució d'algunes plaques per altres de formigó 
armat i que tinguin un forat. Aquestes plaques s'armaran de tal manera que 
la màxima fissura que es produeixi per al total de la càrrega a suportar 
sigui inferior a 0,1mm. 

S'han de prendre les precaucions pertinents perquè durant el formigonat 
per formar pendents i construir els cèrcols perimetrals, no entre formigó 
pels alvèols que incrementin el pes propi de l'estructura. 
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3.18. Pintura en estructures metàl�liques i caldereria 

3.18.1. Preparació de les superfícies despullades 

Els graus de preparació que es contemplen són: 

Raig de sorra abrasiu a metall blanc 

SA-3 segons la norma “Swedish Standard SIS”. El raig es passa sobre la 
superfície a fi d'eliminar tota la calamina, rovell i matèries estranyes. Ha de 
prendre un color metàl�lic uniforme. 

Raig de sorra abrasiu a metall gairebé blanc 

SA-2 1/2  segons la “Swedish Standard SIS”. Raig de sorra molt curós. La 
calamina, rovell i matèries estranyes deuen eliminar-se de manera que 
només quedin algunes traces distribuïdes uniformement prenent l'aspecte 
d'ombres en forma de taca o franges. 

La rugositat de la superfície tractada no excedirà de 100 micres i en tot cas 
serà inferior a 1/3 del gruix de la pintura protectora. 

3.18.2. Aplicació 

S'aplicarà la primera capa tan aviat com s'hagi efectuat el raig de sorra i en 
cap cas després de les tres hores següents. 

El gruix de pel�lícula especificat per a cada capa de pintura ha de ser 
estrictament observat i s'entén que és gruix de pel�lícula seca. 

Les capes de pintura han d'estar lliures de porositats, bombolles i ulls de 
peix. 

Mai s'aplicarà la pintura en les següents condicions climatològiques: 

Temperatura ambient per sota de 5 graus centígrads 

Si es preveu que la temperatura pot baixar de 0 graus centígrads abans 
que la pintura s'hagi assecat. 

Quan la temperatura del metall estigui per sota del punt de rosada de l'aire. 

Temperatura ambient per damunt de quaranta graus centígrads. 

Humitat relativa superior a 80% 

Vent 

Els temps mínims i màxims per repintar es respectaran d'acord amb les 
instruccions del fabricant. 

Per determinar les condicions d'aplicació de les pintures deuran observar-se 
les recomanacions del fabricant. 

3.18.3. Comportament anticorrosiu 

La capacitat de protecció del sistema de pintura una vegada aplicada serà 
tal que al cap de 5 anys de servei la superfície no present un grau de 
corrosió superior a Re3 de l'Escala Europea de Corrosió. 

3.18.4. Adherència 

En qualsevol de les capes especificades s'exigeix un grau d'adherència 
classe 4 de la norma ASTM D-3359-74. 

3.18.5. Assaigs 

En elements lineals s'executaran 

1 Assaig d'adherència cada 3 metres lineals 

1 Assaig de gruix cada 1 metre lineal 

Per a elements superficials 

1 Assaig d'adherència cada 2 m2 o fracció 

1 Assaig de gruix cada 1 m2 o fracció 
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3.19. Prova d’estanquitat de la coberta 

Desenvolupament de la prova. 

Les cobertes planes seran estanques i per poder verificar-ho seran 
sotmeses al corresponent assaig. Aquest consisteix a inundar la coberta 
una vegada que aquesta disposi de la làmina d'impermeabilització 
totalment col�locada i rematada a tots els seus costats i abans de posar la 
capa de grava de la protecció pesada.  

Sempre que sigui possible la coberta s'inundarà amb una làmina d'aigua 
que tingui una profunditat mínima de 25 mm durant un període de 24 
hores. Si això no és possible a causa de la pendent i a les dimensions de la 
coberta, aquesta es regarà de manera contínua amb una manega 
distribuïdora o amb un sistema d'aspersors que garanteixin el poder 
disposar d'una làmina contínua d'aigua en tota la superfície de la coberta 
provada durant un període mínim de 6 hores. Al final de la prova, tant si 
aquesta s'ha dut a terme mitjançant inundació com si s'ha dut a terme amb 
reg continu, si no es produeixen escapaments o taques d'humitat a la cara 
inferior de la coberta, podrà fer-se la recepció. En cas de no ser així el 
Contractista haurà de realitzar al seu càrrec tots els treballs d'arranjament 
necessaris per garantir l'estanquitat desitjada. La metodologia per a la 
realització de la prova i el criteri d'acceptació descrits es basen en la 
normativa anglesa BS 8007:1987. 

De la prova d'estanquitat de cada coberta s'aixecarà la corresponent acta 
que s'adjuntarà a l'Acta de Recepció global de l'obra. El fet que una coberta 
hagi estat assajada satisfactòriament en estanquitat no eximirà al 
Contractista del seu arranjament si amb motiu de pluges produïdes 
posteriorment durant el període legalment establert per als vicis ocults 
apareixen entrades d'aigua o taques d'humitat a la cara inferior de la 
coberta. 
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4. Canonades de Polietilé 

4.1. Generalitats 

4.1.1. Condicions generals 

El Contractista haurà de subministrar i instal�lar els tubs de polietilè i tots 
els seus accessoris completament en obra, d’acord amb les condicions dels 
Documents del Contracte. 

4.1.2. Especificacions, codis i normes de referència 

Sense limitar el caràcter general d'altres condicions d'aquestes 
Especificacions, tot treball aquí determinat haurà de complir amb o excedir 
les condicions dels documents següents, sempre que les esmentades 
condicions no estiguin en contradicció amb les estipulacions d'aquesta 
Secció. 

Normes 

UNE-EN 12201-1 

Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE) Parte 1: Generalidades. 

UNE-EN 12201-2 

Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE) Parte 2: Tubos. 

 

UNE-EN 12201-3 

Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios. 

UNE-EN 12201-5 

Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 5. Aptitud al uso del sistema. 

UNE-EN ISO 6259-1 

Tubos termoplásticos. Determinación de las propiedades de tracción. 

EN ISO 1133 

Plásticos. Determinación del índice de fluidez de materiales termoplásticos 
en masa (IFM) y en volumen (IFV). 

Pr EN ISO 3126 

Sistemas de canalizaciones plásticas. 

Componentes de canalizaciones plásticas. Determinación de dimensiones. 

UNE-EN 1092-1 

Bridas circulares para tuberías, grifos, accesorios y piezas especiales, 
designación PN Parte 1 - Bridas de acero. 

4.1.3. Documents a presentar pel contractista 

4.1.3.1. Plànols del fabricant 

El Contractista haurà de presentar els plànols detallats del fabricant de tubs 
i accessoris d’acord amb les condiciones d’aquesta secció i amb les 
especificacions de les normes de referència. 

1) Plànols acotats, certificats de totes les vàlvules, accessoris i peces 
especials. 

2) Gruix de la paret del cilindre i tota la informació necessària per a la 
fabricació del producte. 

3) Detalles de accessoris i peces especials com ara colzes, bifurcacions, 
tubs de desguàs, connexions, tampons per a  proves, filtres i altes peces 
especials. 
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4.1.3.2. Certificats 

El Contractista presentarà una declaració de compliment de les presents 
especificacions per a  tots els tubs, peces i accessoris subministrats. 

4.1.4. Garantia de qualitat 

4.1.4.1. Inspecció 

Tots els tubs estaran subjectes a inspecció en fàbrica. El contractista 
notificarà a la Direcció d’Obra per escrit la data d’inici de la fabricació dels 
tubs amb una anterioritat no menor de 14 dies hàbils abans de l’inici de 
qualsevol fabricació. 

Durant l’elaboració dels tubs la Direcció d’Obra, o en qui aquesta delegui, 
podrà tenir accés a totes les àrees on la fabricació estigui en procés, i se li 
permetrà fer totes les inspeccions necessàries per confirmar el compliment 
de les especificacions. 

4.1.4.2. Autocontrol de fabricació 

El Contractista haurà de presentar el seu Manual de Garantia de Qualitat, 
així com el Pla de Control de Qualitat i el Programa de Punts d’Inspecció 
que haurà de ser aprovat pel CAT. 

El programa d’autocontrol haurà de contemplar com a mínim: 

1) Control de fabricació de tubs i peces especials 

2) Control de recepció de primeres matèries. Indicant els nivells de 
qualitat establerts així com els assaigs que s’han de realitzar per a la seva 
acceptació.  

3) Control del sistema de fabricació. 

4) Control dels productes acabats. Inclourà el control dimensional dels 
tubs, proves hidràuliques i marcatge. 

4.1.4.3. Assaigs i proves 

Tots els tubs se sotmetran als assaigs i proves que figuren a la norma UNE 
53-131. En particular: 

1.a)  Determinació del temps d’inducció a l’oxidació. Es realitzarà un 
assaig per cada partida diferent de matèria prima que servirà per a la 
fabricació dels tubs.  

1.b)  Determinació del temps d’inducció a l’oxidació. Es realitzarà aquest 
assaig en un dels tubs fabricats durant una jornada de treball d’una 
màquina de producció. 

2.a)  Determinació de la temperatura d’inducció a l’oxidació. Es realitzarà 
un assaig per cada partida diferent de matèria prima que servirà per a la 
fabricació dels tubs. 

2.b)  Determinació de la temperatura d’inducció a l’oxidació. Es realitzarà 
aquest assaig en un dels tubs fabricats durant una jornada de treball d’una 
màquina de producció. 

3) Determinació de l’aspecte. Es realitzarà sobre cada tub fabricat. 

4) Determinació de les característiques geomètriques. Es realitzarà sobre 
cada tub fabricat.  

5) Contingut en negre de carboni. Es realitzarà aquest assaig en un dels 
tubs fabricats  durant una jornada de treball d’una màquina de producció. 

6) Dispersió del negre de carboni. Es realitzarà aquest assaig en un dels 
tubs fabricats durant una jornada de treball d’una màquina de producció. 

7) Comportament al calor. Es realitzarà aquest assaig en un dels tubs 
fabricats durant una jornada de treball d’una màquina de producció. 

8) Resistència a la tracció i allargament en ruptura. Es realitzarà aquest 
assaig en un dels tubs fabricats durant una jornada de treball d’una 
màquina de producció. 

9) Resistència a la pressió interna. Es realitzarà l’assaig per a un dels tubs 
fabricats durant una jornada de treball d’una màquina de producció.  
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El Contractista haurà de realitzar les proves i assaigs indicats, i tots els que 
figurin en el programa d’autocontrol al seu càrrec, sense cap cost addicional 
per al CAT. El Director d’Obra tindrà dret a presenciar totes les proves fetes 
pel Contractista per tal que el programa de treball no s’endarrereixi per la 
seva conveniència, a no ser que així figuri en el Programa de Punts 
d’Inspecció. 

A més de les proves exigides específicament, el Director d’Obra podrà 
sol�licitar mostres addicionals de qualsevol material, que seran 
subministrades sense cost addicional per al CAT. 

El fabricant presentarà les homologacions de qualitat de les quals disposi, 
així com certificats  de qualitat subscrits pels seus clients. 

4.1.5. Recepció de lots 

4.1.5.1. Tubs 

El lot estarà format per un màxim de 100 tubs que hauran de tenir alguna 
identificació que faciliti el control. S’assajarà i comprovarà: 

a) Aspecte i característiques geomètriques en dos tubs. 

Si el resultat de la prova no és correcte en qualsevol dels assaigs citats es 
prendran dues mostres més del mateix lot. L’errada en qualsevol de les 
dues mostres addicionals implicarà el rebuig del lot sencer. 

b) Determinació del temps d’inducció a l’oxidació, determinació de la 
temperatura d’inducció a l’oxidació, contingut en negre de carboni, 
dispersió del negre de carboni i comportament al calor, resistència a tracció 
i allargament en ruptura en un tub. 

Si el resultat de la prova no és correcte en qualsevol dels assaigs citats es 
prendran dues mostres més del mateix lot. L’errada en qualsevol de les 
dues mostres addicionals implicarà el rebuig del lot sencer. 

4.1.5.2. Peces 

El lot estarà format per un màxim de 10 peces, que hauran de tenir alguna 
identificació que faciliti el control. Es  comprovarà: 

a) Aspecte i característiques geomètriques en dues peces. 

Si algun resultat no és correcte es realitzaran altres dos de similars; en cas 
de que ambdós siguin correctes s’acceptarà el lot, rebutjant-se si un o els 
dos no ho són. 

4.1.6. Homologació de fàbriques 

A fi de comprovar que les fàbriques poden elaborar correctament els 
materials que s’adquiriran, s’efectuaran controls d’homologació segons el 
detall següent:  

1) Tubs. El lot per a les proves d’homologació estarà format per almenys 
dos tubs de cada diàmetre a subministrar. S’efectuaran els controls i 
assaigs següents: 

- Aspecte i característiques geomètriques. 

- Determinació del temps d’inducció a l’oxidació. 

- Determinació de la temperatura d’inducció a l’oxidació. 

- Contingut en negre de carboni. 

- Dispersió del negre de carboni. 

- Comportament al calor. 

- Resistència a la tracció i allargament en ruptura.  

- Resistència a la pressió interna. 

Es procedirà a l’homologació si tots els resultats de tots els assaigs són 
correctes, dins de les toleràncies establertes. 

L’homologació podrà ser total o limitada als diàmetres en els quals s’hagin 
obtingut resultats correctes.  

2) Peces.  El lot per a les proves d’homologació estarà format per 
almenys una peça de cada diàmetre a subministrar. S’efectuaran els 
controls següents:  
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- Comprovació d’aspecte i característiques geomètriques.  

Es procedirà a l’homologació si tots els resultats, de tots els assaigs són 
correctes, dins de les normes establertes. 

4.2. Productes 

4.2.1. Generalitats 

Quan s'efectuï un examen visual sense augments, les superfícies interna i 
externa dels tubs han de presentar un aspecte llis, i estar lliures 
d'esquerdes, cavitats o altres defectes superficials que impedeixin la 
conformitat del tub amb la norma UNE-EN 120001. Els tubs han de ser 
blaus o negres amb bandes blaves tal com especifica la norma UNE-EN 
12201-2. 

4.2.2. Instal�lació de tubs 

4.2.2.1. Emmagatzematge, manipulació i transport 

La canonada s'emmagatzemarà protegida dels focus de calor propers 
(temperatures superiors a 45º) i del contacte amb objectes punxants o 
tallants. S'evitarà l'entrada d'elements estranys al seu interior i es 
procurarà que el temps d'emmagatzematge sigui el més petit possible. 
Igualment les canonades emmagatzemades estaran situades de tal manera 
que no entrin en contacte amb combustibles, dissolvents, pintures 
agressives etc. 

Les barres s'emmagatzemaran de tal manera que quedin recolzades en tota 
la seva llargària, disposant-les alternativament en capes sense 
distanciadors de fusta. L'altura màxima de tubs apilats no excedirà d'1,20m 
i s'asseguraran convenientment perquè no es desplacin pels costats.  

Cal realitzar la manipulació dels tubs de polietilè amb les eines adequades, 
de tal manera que les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el 
material, estiguin degudament protegides. S'exclou expressament l'ús de 
cadenes, cables o eslingues metàl�liques per al moviment dels tubs. Si 
s'utilitzen carretons elevadors, les zones en contacte amb el tub han d'estar 
protegides amb materials elàstics. S'han d'evitar pràctiques com ara 

arrossegar els tubs o el contacte amb objectes de tall tallant. En el cas que 
per necessitats de muntatge, s’hagi de desplaçar el tub horitzontalment, 
aquest es recolzarà sobre corrons metàl�lics durant el lliscament. 

Tot tub malmès haurà de ser reemplaçat pel contractista. Es considera 
dany al tub, qualsevol raspadura, cràter, etc que tingui una profunditat 
superior al 3% del gruix del tub. En cas de produir-se el dany, la part de 
tub malmesa s'eliminarà; la resta del tub podrà col�locar-se. 

Abans de col�locar el tub a la rasa, cada tub o accessori es netejarà 
completament de qualsevol substància estranya que s'hagi dipositat i es 
mantindrà net a partir d'aquest moment. Les obertures dels tubs i 
accessoris ja instal�lats s'hauran de tancar durant qualsevol interrupció dels 
treballs. 

4.2.2.2. Estesa de tubs 

L'estesa de la conducció es realitzarà de manera sinuosa per reduir en part 
les tensions produïdes per variacions tèrmiques. Es respectaran els radis de 
curvatura del projecte i si per alguna causa excepcional no pogués fer-se 
s’utilitzaran colzes. No s'admetran curvatures ni manipulacions realitzades 
per escalfament mitjançant aplicació de flama directa sobre la canonada. 
Els tubs podran muntar-se dins o fora de la rasa, essent el més usual això 
últim. Quan els tubs arriben al lloc d'utilització des de fàbrica es reparteixen 
al llarg de la futura rasa, tenint cura de col�locar-los a la banda oposada a 
aquella en què es dipositaran les terres de l'excavació que serviran de 
posterior reblert. Els tubs s'uneixen fora de la rasa amb la precaució ja 
advertida de no desplaçar-los per sobre del terra en cap cas. Una vegada 
soldats, amb ajuda d'una petita grua dotada d'elements de subjecció que 
no malmetin al tub, s’anirà instal�lant la canonada a la rasa; si cal 
s'instal�laran travesses transversals sobre la rasa que ajudin a subjectar la 
canonada i que de mica en mica s’aniran eliminant. En qualsevol cas el tub 
es diposita suaument sobre el llit de la rasa. Es tindrà especial cura a 
comprovar que no existeixen punts alts relatius a la canonada abans de 
procedir a tapar-la. Cas d'existir aquests (produïts per la temperatura) 
s'interrompran els treballs fins que la canonada quedi en posició correcta. El 
desfasament entre canonada, estesa i tapada amb una primera tongada de 
terra no ha d'excedir en general els cinquanta metres de llargària, variant 
aquesta amb la temperatura ambient. 
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4.2.2.3. Unions 

unió entre tubs de polietilè del mateix gruix de paret, s’efectuarà 
mitjançant el procediment de soldadura per testa.  

El procediment consisteix en l’escalfament dels extrems dels tubs o 
accessoris per contacte amb una placa calefactora, sins assolir la 
temperatura de fusió i en la unió posterior per pressió de les dues peces, 
durant el temps prescrit en cada cas particular. La tècnica d’unió per 
soldadura per testa requereix l’ús de màquines, per poder controlar la 
pressió necessària per a  la unió. 

Les unions les realitzaran operaris homologats per l’empresa que 
subministra els tubs i accessoris. 

El fabricant de tubs subministrarà totes les dades de la màquina de soldar, 
així com el diagrama de temps: Temps de formació del cordó inicial, temps 
d’escalfament, temps retirar la placa, temps per assolir la pressió de 
soldadura i temps de refredament.  

Les pressions de soldadura, del sistema hidràulic i d’escalfament també 
s’expressaran en el citat diagrama. 

És una dada que ha de subministrar el fabricant, l’alçada del cordó inicial en 
funció del gruix dels tubs per unir.  

En el cas en què els tubs per unir no siguin del mateix gruix o siguin de 
diferent material, el sistema d’unió a utilitzar serà el d’unió mitjançant 
valona de polietilè i brida d’acer inoxidable. 

Qualsevol altre procediment d’unió, abans de ser acceptat ha de ser objecte 
de curoses comprovacions i a més haurà d’estar avalat per una suficient 
experiència realitzada en canonades de diàmetres, pressions i establiment 
de característiques similars. En qualsevol cas aquestes unions hauran de 
presentar en la pràctica el mateix servei que les pròpies canonades i seran 
capaces de suportar depressions mantenint les seves característiques 
d’estanquitat. 

Durant les operacions d’unió, s’hauran de tenir en especial les precaucions 
següents: 

S’han de prendre les mesures oportunes per garantir que el medi extern on 
es realitzaran les soldadures no afecti a la neteja que ha de mantenir-se 
durant el procés.  

Quan es col�loquin i posicionin  els tubs en la màquina de soldar, s’anirà 
amb compte que estiguin ben alineats (la tolerància màxima serà del 5% 
del gruix del tub), i la posició respecte de la màquina serà tal que una 
vegada recapçat el tub quedi com a mínim una distancia de 20 mm entre la 
mordassa i l’extrem del mateix.  

L’operació de recapçat realitzada per netejar els extrems dels tubs per unir 
es perllongarà fins aconseguir eliminar totes les zones deteriorades. Una 
vegada finalitzada l’operació de recapçat es netejaran els extrems dels tubs 
i es retiraran els encenalls sense tocar les superfícies per unir.  

Es controlarà el paral�lelisme confrontant els extrems dels tubs per soldar 
(la tolerància màxima serà de 0,5 mm). 

Abans d’iniciar l’operació d’escalfament es netejaran les superfícies de la 
placa amb alcohol. Si durant l’operació es detecta adhesió de material del 
tub a la placa calefactora, es detindrà l’operació iniciant novament el procés 
de soldadura. 

Es comprovarà periòdicament amb el termòmetre que la temperatura de la 
placa està en l’interval prescrit per al material (210°C ± 10°C). 

Durant l’operació de soldadura s’utilitzaran dos manòmetres en sèrie per 
garantir el valor de la pressió de soldadura. 

Durant el període de refredament no es deixaran anar les mordasses de 
subjecció ni es mourà la màquina. El temps de refredament es controlarà 
mitjançant rellotge amb alarma acústica. 

Si per qualsevol raó s’interromp el procés de soldadura, abans de procedir 
a repetir l’operació es tallaran de cada extrem dels tubs com a mínim 50 
mm. 

4.2.2.4. Instal�lació d’accesoris 

Els colzes, peces en T, reduccions, bifurcacions i desguassos es podran 
construir amb el mateix material que els tubs complint els mateixos 
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requisits, o bé es podran construir en acer realitzant l’acoblament amb 
juntes de brides. 

Les peces d’acer compliran els requisits del Plec de Canonades del CAT. 

1) Instal�lació de vàlvules: Totes les vàlvules s’han de manejar de manera 
que s’eviti qualsevol part de la vàlvula. Totes les juntes s’han de netejar i 
preparar totalment abans de la instal�lació. El Contractista haurà d’ajustar 
tots els empaquetatges de la tija i maniobrar cada vàlvula abans de la seva 
instal�lació per assegurar el seu correcte funcionament. 

Totes les vàlvules s’hauran d’instal�lar de manera que les tiges s’alineïn 
amb la plomada i estiguin en la ubicació indicada en els plànols. 

2) Instal�lació de juntes amb brides: Abans d’encavalcar la junta, les 
cares de les brides s’han de netejar completament de tot material estrany 
per mitjà de brotxes de filferro mogudes a motor. 

La goma haurà d’estar centrada i les brides de connexió hauran de garantir 
la impermeabilitat sense que s’hagi de forçar-les. Tots els perns s’hauran 
de collar en una successió progressiva diametralment oposada i ajustada a 
un valor donat de moment torsional, per mitjà d’una clau de torsió 
apropiada, aprovada i calibrada. Els moments de collat s’aplicaran a les 
femelles exclusivament. 

Totes les brides soterrades es protegiran recobrint la cargoleria i les brides 
amb massilla anticorrosiva a base d’hidrocarburs amb càrregues inertes. 
Dita massilla no ha d’endurir-se ni estrènyer a baixes temperatures, ha de 
ser hidròfuga, impermeable, anticorrosiva i antioxidant. 

Per subjectar la massilla a les brides i a la cargoleria s’encintarà la unió 
amb cinta anticorrosiva composta de teixit acrílic imputrescible impregnat 
amb additius antioxidants i resistents als microorganismes, arrels i a 
l’envelliment , complint amb la norma DIN 30672, classe A 
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5. Canonades d’acer 

5.1. Definició 

En aquesta fase de projecte es col�locarà canonada de xapa d’acer soldat 
helicoidalment, de diàmetres DN 150, DN 350 i DN 500, i qualitat S-235 JR. 

La junta entre tubs, i entre tubs i peces, serà sempre a topall, estant 
prohibida la junta abocarcada. 

5.2. Designació i aprovació de les canonades 

El proveïdor de les canonades ha de ser nomenadament designat a la 
proposta de l’empresa licitadora al projecte. 

L’empresa licitadora ha d’incloure a la seva proposta un informe tècnic del 
proveïdor amb les següents informacions: 

- Descripció de la capacitat tècnica de la fàbrica dels tubs. 

- Descripció de la capacitat tècnica de la fàbrica de revestiments. 

- Certificats de les instal�lacions de fabricació i revestiment de les 
canonades d’acord amb el sistema de qualitat ISO 9001 i APIQ1 / API5L. 

- Notes de càlculs justificant el dimensionament dels tubs i accessoris. 

- Referència general. 

- Referències específiques comprovant que, als últims 7 anys, el proveïdor 
de les canonades va fabricar i va lliurar com a mínim 150 kms de tubs 
helicosoldats, revestits exteriorment de polipropilè i/o polietilè i 
interiorment d’epoxi i/o morter de ciment per al transport d’aigua potable. 

Certificats de clients per a obres importants. 

En absència de dit informe, l’oferta de l’empresa licitadora no serà presa en 
consideració. 

5.3. Prescripcions constructives de les canonades 

5.3.1. Norma de fabricació 

Les canonades han de ser helicosoldades per arc elèctric submergit (SAW) 
segons la norma API 5L. En cas de contradicció entre les normes i les 
especificacions, els requeriments de les presents especificacions han de 
prevaler. 

5.3.2. Especificació de l’acer 

Es necessitarà un tipus d’acer en funció de la pressió de treball: S-235 JR. 

Els lots que s’entreguen a obra han d’anar acompanyats de la 
documentació pertinent, entre d’altres: informació dels controls efectuats 
durant la fabricació, criteris identificactius dels materials que permetin 
remuntar-se als materials que s’han emprat per a cada un dels tubs lliurats. 

5.3.3. Prova hidrostàtica 

100% dels tubs han de ser assajats hidrostàticament. 

Totes les proves hauran de ser arxivades i posades a la disposició del 
representant del comprador o de la propietat. 

Les proves es realitzaran segons la norma UNE-EN 805:2000. 

5.3.4. Proves no destructives a les soldadures 

Tots els tubs han de ser controlats per ultrasò a 100% del cordó de 
soldadura. 

Es radiografiaran: 

- Totes les soldadures d’unió entre peces especials i tubs adjacents. 

- Tots els punts de creuaments de cordons. 
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- Totes les soldadures efectuades després de les proves hidràuliques de les 

canonades per trams. 

- Totes les soldadures de zones reparades. 

Un 10% de totes les demés soldadures, a elecció de la Direcció d’Obra. 

5.3.5. Control visual i dimensional 

Tots els tubs seran verificats visualment interior i exterior; essent les 
dimensions verificades segons les toleràncies requerides. 

5.3.6. Dimensionament i toleràncies 

Les toleràncies son segons DIN: 5% del diàmetre + 1mm. 

5.3.7. Extrems 

Els extrems dels tubs han de ser bisellats amb un angle màxim de 5º (en 
cas que es vulguin permetre corbes mitrades) i un taló de 1,6 mm (± 0,8 
mm) per a unió per soldadura a topall en conformitat amb la norma API 5L. 
Els bisells seran preparats per a una soldadura interior o exterior. 

Toleràncies gruix tubs d’acer 

Les dimensions normalitzades en els tubs d’acer (bàsicament diàmetres i 
gruixos) es recullen a la guia CEDEX, on es mostren els valors habituals per 
a les toleràncies en els diàmetres i en els gruixos dels tubs d’acer (prEN 
10224:1998). 

5.4. Revestiment exterior a aplicar en fàbrica 

El revestiment exterior dels tubs a aplicar en fàbrica ha de ser de 
polipropilè en conformitat amb la norma NF.A. 49711/92. 

El procés de revestiment s'haurà de realitzar amb un granallat previ de la 
superfície fins al grau SA-2 ½ de la Norma Sueca SIS-055900/67. 

5.5. Montatge de canonades 

5.5.1. Introducció 

Els problemes relatius al muntatge d’una canonada hauran de ser estudiats 
al mateix nivell que els problemes de projecte i fabricació. 

Les operacions de muntatge no són més que una continuïtat dels treballs 
del taller, normalment en condicions més difícils. Encara que les 
instal�lacions i les condicions de treball són més favorables, la qualitat del 
treball ha de respondre a les mateixes exigències que en el taller, el que 
obliga a un estudi acurat de totes les operacions del muntatge, i molt 
especialment, del transport dels tubs i de la seva soldadura. 

En els treballs de muntatge, es precís en primer lloc assegurar la seguretat 
del personal i del material. Es responsabilitat del Contractista prendre totes 
les mesures precises a aquests efectes. 

Per realitzar un treball racional i que ofereixi la màxima garantia es 
necessari l’ús de personal qualificat, i la utilització instal�lacions, equips i 
material auxiliar adequats. 

El muntatge pròpiament dit suposa en primer lloc la instal�lació dels 
elements de la canonada, i després la seva unió per soldadura. 

La instal�lació dels tubs hauran de realitzar-se per mitjà de transport 
apropiat que ofereixi una complerta garantia de seguretat, -via de 
muntatge, funicular, telefèric, etc...-. Aquesta instal�lació de transport 
podrà ser utilitzada pels treballs d’obra civil; però, un cop iniciat el 
muntatge de la canonada aquesta activitat haurà de tenir prioritat per la 
utilització durant les hores de feina de muntatge. 

Les soldadures es realitzaran a mà o per altres procediments, i han de ser 
executats per personal altament qualificat i per procediments prèviament 
establerts i aprovats per Director. 

L’elecció del procés de muntatge, així com les característiques del material 
de muntatge a fer servir, depenen de les particularitats de la canonada i de 
les condicions locals de l’obra. 
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5.5.2. Estudi del montatge 

En el objecte del contracte de la canonada haurà d’estar l’Estudi de 
Muntatge -també anomenat Enginyeria de Muntatge-, que defineixi totes 
les condicions tècniques de l’execució del muntatge. 

Aquesta enginyeria de muntatge ha de ser aprovada per les cases 
responsables del projecte, fabricació i muntatge de la canonada, en cas de 
que difereixin del propi Contractista, així com pel Director. 

L’enginyeria de muntatge es lliurarà en un document específic sota aquesta 
denominació. Contindrà tota la documentació que afecti a aquesta 
enginyeria, independentment de que part de la mateixa hagi sigut ja 
subministrada com part de la documentació corresponen al 
desenvolupament del projecte. 

L’enginyeria de muntatge es subministrarà en els terminis indicats en el per 
Director d’obra i contindrà com a mínim la següent informació: 

- Programa general d’activitats, amb inclusió dels programes d’aplec de 

materials, fabricació, muntatge, pintura i posada en servei. 

- Relació dels processos i operacions de muntatge. 

- Grafo C.P.M. o similar de les activitats. 

- Procediments de muntatges i soldadura. 

- Instruccions d’ajusts i parells d’estrenyiment. 

- Protocols de proves i posades en servei. 

- Programa de punts d’inspecció (PPI), detallant el control de qualitat de 

cada seqüència de muntatge amb els protocols a omplir en obra. En aquest 

protocols hauran els tipus i extensions dels controls a realitzar en cada 

seqüència. 

Els Licitadors en les seves ofertes estableixen les bases d’aquesta 
enginyeria de muntatge i inclouran un programa preliminar de treballs. 

En aquest programa de treballs s’inclourà un cronograma d’activitats en el 
que figuraran les seqüències i temps del muntatge de les vàlvules i altres 
equips que puguin estar inclosos en el subministro, així com les activitats 
corresponents a la instal�lació dels medis de muntatge, i la seva coordinació 
amb el muntatge de la canonada  . 

Tots els elements precisos per el muntatge, com ganxos d’elevació, etc..., 
ja han de prevenir-se durant el projecte i fabricació i incloure’s  en el 
subministro. 

5.5.3. Modalitat i medis de montatge 

Segons les característiques de la canonada i les condicions de l’Obra, el 
Contractista haurà de determinar, primer amb caràcter preliminar en la 
seva oferta, i després amb tot detall en l’enginyeria de muntatge, el procés 
de muntatge més convenient i els medis i instal�lacions necessaris. 

En particular s’haurà de determinar: 

- La zona general d’aplec de la canonada, segons l’amplitud del subministro 

i dels ritmes previstos de recepció de material i muntatge. A fi d’evitar 

irregularitat durant el subministro, han de ser previst un aplec en l’obra del 

material necessari per un temps prudent de muntatge. 

- Els fronts de muntatge i les zones locals d’aplec en els mateixos. 

- El mitjans de càrrega i descàrrega en les zones d’aplec. 

- Els mitjans de transport del material en l’interior de l’Obra entre les zones 

d’aplec. 

- Les instal�lacions per transport de la canonada i restants elements del 

subministro al seu emplaçament definitiu, com són ara les vies de 

muntatge, els cabrestant, les grues, els telefèrics, els funiculars, etc... 

- Els mitjans especials de transport i de muntatge de la canonada, com els 

carros de transport de tubs i les plataformes de muntatge. 
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- Les instal�lacions necessàries pels processos especialitzats: soldadura, 

tractaments tèrmics, protecció anticorrosiva, etc... 

- Els subministres al llarg del traçat de la canonada: energia elèctrica, aire, 

aigua, comunicacions, etc... 

- La programació general de tots els treballs, compresos, per tant, la 

preparació de les instal�lacions necessàries per el muntatge i el propi 

muntatge de la canonada i de la seva coordinació amb els restants treballs 

de muntatge d’equips -vàlvules, turbines, bombes, etc...- i el conjunt de 

tota l’obra. 

- Les seqüències de muntatge i de la seva coordinació amb els treballs 

d’Obra Civil necessaris durant el muntatge. 

- Les organització previst per la direcció i execució de l’obra, i en particular 

els equips de personal. 

- L’organització del Control de Qualitat de muntatge. 

Les proves i els assaigs a realitzar en l’Obra. 

5.5.4. Supervisió del montatge 

Si l’empresa responsable del muntatge de la canonada no coincideix amb la 
casa responsable de la seva fabricació, per assegurar al màxim la correcta 
execució dels processos de muntatge, estarà inclosa en el subministro de la 
presència en l’obra d’un supervisor de l’empresa encarregada de la 
fabricació, en quina especialitat serà l’idoni, en cada moment, als treballs 
en curs, i que supervisarà els aspectes principals del muntatge en 
col�laboració amb el servei de control de qualitat de l’empresa muntadora. 

Les funcions fonamentals d’aquest supervisor de muntatge són: 

- Execució d’operacions especials que, establertes en el contracte de 

subministrament, requereixin connexament, experiència o útils propis del 

fabricant. 

- Control dels plànols, equips i components, objecte del subministro de la 

canonada, en la seva recepció en obra, i reclamacions al fabricant d’efectes 

o absències que afecten el procés de muntatge establert. 

- Verificació de modificacions realitzades en Obra, imposes o autoritzades 

pel fabricant i aprovades pel Director, en equips del seu subministro. 

- Informar al Director del procés de muntatge, i advertir l’existència de 

desviacions que afectin al programa o a la qualitat de l’obra. 

- Recolzament i assessorament tècnic en el muntatge de la canonada i dels 

seus equips, col�laborant amb la Direcció en la gestió d’aprovació dels 

procediments d’execució i control propostes pel Contractista de muntatge, i 

en la vigilància de l’aplicació d’aquest procediments durant el procés de 

muntatge. 

- Aprovació dels diferents controls establerts pel fabricant com garantia de 

la correcta instal�lació del subministro. 

- Gestió dels protocols de control de qualitat, còpia dels quals serà lliurada 

al Director. 

5.5.5. Replanteig 

El Contractista de l’Obra Civil realitzarà el replanteig del traçat de la 
canonada, d’acord amb els plànols subministrats per la implantació de les 
obres i el muntatge de la canonada. 

Si, en el transcurs de les feines preparatòries, aquestes senyals de 
replanteig arribessin a desaparèixer, seran reconstruïdes pel Contractista 
de l’Obra Civil. 

Eventualment, el fabricant de la canonada podrà realitzar el replanteig del 
perfil al llarg de la canonada i referència ell mateix els punts particulars 
necessaris pel muntatge de la canonada. En aquest cas, aquest replanteig 
no comprometrà al fabricant de la canonada per la implantació de les obres 
en la que l’execució estigui confiada al Contractista de l’Obra Civil. 
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5.5.6. Unió de les canonades 

La unió serà sempre soldada a topall. 

Les canonades estan formades per trams ancorats en les seves extremitats, 
amb o sense junta de dilatació. La temperatura d’unió i/o l’ajust de les 
juntes de dilatació està determinat per la informació següent: 

- Dates utilitzades pel dimensionament de la canonada  . 

- Temperatures extremes de la canonada en l’explotació o temperatures 

extremes de l’aigua fluent. 

- Temperatures extremes de la canonada buida. 

- Temperatures extremes de la canonada plena d’aigua immobilitzada 

(màquines aturades, canonades plenes). 

Obtenció de mides de l’allargament i contracció de la canonada muntada 
abans de la seva unió. Aquestes mides s’agafaran entre dos senyals 
situades en cada punt d’unió, amb les temperatures extremes que es 
puguin produir durant el període d’assaig. 

5.5.7. Requisits de les soldadures 

La preparació i soldat de les unions s’ha de realitzar d’acord amb l’indicat a 
les normes UNE-EN 288-1-2-3:1993 per soldadors qualificats d’acord amb 
la norma UNE-EN 287-1:1992.  

El tipus de soldadura serà a topall, amb el següent prerequisit segons la 
Guia Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión del 
CEDEX: 

La separació entre un extrem de tub i l’altre, a omplir amb la soldadura, no 
serà en cap cas superior a 2 mm. 

5.6. Acer inoxidable 

5.6.1. Generalitats 

S’emplearà canonada d’acer inoxidable AISI-316 L amb un espessor mínim 
de 4 mm 

En general es complirà amb l’especificat al present Plec de Condicions, 
secció canonades d’acer i peces especials. 

Per a diàmetres menors o iguals a 800 mm s’emplearà canonada d’acer 
inoxidable AISI-316 amb un espessor mínim de 4 mm.  

La presió mínima de servei a contemplar serà de 1 Mpa. 

5.6.2. Unions 

Les unions seran embridades o soldades al màxim. Les soldadures 
s’assajaran al 85% mitjançant líquids penetrants, i el 15% es radiografiaran 
(Normas EN 571-1 y EN 1435). La calificació de les soldadures per 
radiografía serà blau o negre segons la UNE 14-011. 

Les brides compliran la norma EN 1092-1 (Bridas y sus uniones). Els tipus a 
emprar seran tipus 01 (brida plana per a soldar) i tipus 05 (brides cegues). 
Encara que s’empri acer inoxidable podran emprar-se brides EN 1092-1 
(Acer 235JR), tenint prudència d’utilitzar un electrode apropiat, que donat 
que l’acer inoxidable és 316, serà un electrode 316-15 en la nomenclatura 
AISI. 

A l’igual que per a les canonades la presió nominal mínima per a les brides 
serà PN10. 

Tots els elements embridats tindran un pont de massa entre brides per a 
evitar la diferència de potencial entre equips. Una vegada que les brides 
s’hagen soldat al tub, les zones no mecanitzades es pintaran. Les juntes 
entre brides seran de polietileé flexible per a DN< 600mm. 

Per a diàmetres superiors les juntes seran elàstiques de E.P.D.M. 
alimentari, amb ànima d’acer de perfil tipus G-St adaptades a les mesures 
de diàmetre i la presió de disseny, per a facilitar el seu centrat entre els 
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cargols, tal com s’indica en el Plec de Prescripcions Tècniques per a 
canonades d’ATLL. 

5.7. Canonades d’acer en caldereria 

5.7.1. Tipus d’acer 

L’acer de les canonades serà de tipus S-235 JR. 

5.7.2. Tipus de protecció 

S’aplicaran els següents tipus de protecció als elements d’acer de 
caldereria: 

Programes de pintures per diàmetres ∅ ≤ 315 mm. 

1.a.) Protecció interior/exterior. 

- Galvanitzat. 

Programa de pintures per diàmetres ∅ > 315. 

2.a.) Protecció interior. 

- Preparació de la superfície 

- Pintura epoxy de dos components amb pigments inerts. 

2.b.) Protecció exterior. 

2.b.1.) Soterrada 

- Preparació de la superfície 

- Emprimació epoxy anticorrosiva curada amb poliamida, de dos 
components, amb elevat contingut de zenc. 

- Pintura epoxy de capa grossa, de dos components, curada amb poliamida. 

2.b.2.) Vista 

- Preparació de la superfície 

- Emprimació epoxy anticorrosiva, curada amb poliamida, de dos 
components, amb fosfat de zenc. 

- Pintura epoxy de capa grossa, de dos components, curada amb poliamida. 

- Pintura d’esmalt de poliuretà de dos components a base d’isocianat 
alifàtic. 

5.7.3. Protecció amb galvanitzat 

Es defineix com a galvanitzat, a l'operació de recobrir un metall amb una 
capa adherent de zenc que la protegeix de l'oxidació. 

5.7.3.1. Tipus de galvanitzat 

La galvanització d'un metall, es podrà obtenir per immersió de la peça 
metàl�lica en un bany de zenc fos (galvanitzat en calent), o per deposició 
electrolítica del zenc. 

La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà 
d'acord amb la massa de zenc dipositat per unitat de superfície. S'emprarà 
com a unitat el gram per decímetre quadrat (g /dm2) que correspon, 
aproximadament, a un gruix de 14 micres (14). En la designació del 
revestiment es farà menció expressa de "galvanitzat en calent", i a 
continuació s'especificarà el nombre que indica la massa de zenc dipositat 
per unitat de superfície. 

Al galvanitzat per deposició electrolítica, els dipòsits electrolítics de zenc, es 
designaran amb la lletra "z", seguida d'un nombre que indicarà, en micres, 
el gruix mínim de la capa dipositada. 

5.7.3.2. Execució del galvanitzat 

El material base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 
36081 i 36083. 

Per a la galvanització en calent, s'empraran lingots de zenc brut de primera 
fusió, les característiques del qual respondran a allò indicat a aquesta 
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finalitat a la Norma UNE 37302. Per a la galvanització per deposició 
electrolítica es recomana la utilització del lingot "zenc especial" que respon-
drà a les característiques que per aquesta classe de material s'indica a la 
Norma UNE 37302. 

5.7.3.3. Aspecte 

L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap 
mena de discontinuïtat en la capa de zenc. 

A aquelles peces en les que la cristal�lització del recobriment sigui visible a 
simple vista, es comprovarà que presenta un aspecte regular a tota la 
superfície. 

5.7.3.4. Adherència 

No es produirà cap mena de despreniment del recobriment al sotmetre la 
peça galvanitzada a l'assaig d'adherència indicat al MELC (Mètode d'Assaig 
del Laboratori Central) 8.06a "Mètodes d'assaig de galvanitzats". 

5.7.3.5. Massa de zenc per unitat de superfície 

Realitzada la determinació d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, la 
quantitat de zenc dipositada per unitat (u.) de superfície serà, com a mínim 
de 6 grams per decímetre quadrat (6 g/dm2). 

5.7.3.6. Continuitat del recobriment de zenc 

Galvanitzat en calent: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 
8.06a, el recobriment apareixerà continu i el metall base no es posarà al 
descobert en cap punt després d'haver estat sotmesa la peça a cinc (5) 
immersions. 

- Gruix i densitat del revestiment: 

Galvanitzat per projecció i deposició electrolítica: realitzat l'assaig d'acord 
amb allò indicat al MELC 8.06a, el gruix del recobriment serà de vuitanta 
cinc (85) micres. 

La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis quilograms amb 
quatre-cents grams per decímetre cúbic (6,4 Kg/dm3). 

- Amidament i abonament: 

Serà d’aplicació l’apartat de “Generalitat” d’aquest plec. 

5.7.4. Peces especials 

Les peces especials a col�locar en la canonada seran d’acer galvanitzat, i 
hauran de complir les mateixes especificacions que el tub d’acer 
galvanitzat. 

Les peces especials es formigonaran exteriorment de manera  que resti un 
tram de no menys de 10 cm sense formigonar fins a la junta. 

El gruix mínim del formigó pels ancoratges serà de 15 cm. 

Les peces especials es dimensionaran en general, segons la Norma AWWA 
C208-83. 

- Tipologia, geometria i dimensions dels colzes. 

El radi dels colzes de les peces especials haurà de ser igual a: 

Si s’utilitza perfil tubular 

- R= 2,5 x φ       (s/DIN 2605.N-5D) 

Si s’utilitza xapa metàl�lica mecanosoldada (per a diàmetres compresos 
entre 315 i 600mm) 

- R = 2,5 x φ 

Fabricació: 

- Tipologia I: θ ≤ 11,25º 

 - a) 0<∆≤22,5º 2 peces/1 tall 

 - b) 22,5<∆≤45º 3 peces/2 talls 
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 - c) 45<∆≤90º 5 peces/4 talls 

- Tipologia II: θ ≤ 15º 

 - a) 0<∆≤30º 2 peces/1 tall 

 - b) 30<∆≤60º 3 peces/2 talls 

 - c) 60<∆≤90º 4 peces/3 talls 

5.7.4.1. Tipologia, geometria i dimensions de les tes 

- a) Longitud mínima del ramal principal: 

 - φ ≤ 315 mm 50 mm + φext ramal principal + 50 mm 

 - φ > 315 mm  100 mm + φext ramal principal+ 100 mm 

- b) Longitud mínima del ramal secundari: 

 - φ ≤ 315 mm 50 mm + φext ramal secundari 

 - φ > 315 mm  100 mm + φext ramal secundari 

5.7.4.2. Tipologia, geometria i dimensions de les reduccions 

Reduccions φmàx ≤ 315 mm 

- i)Material: perfil tubular 

  - Lmín = 2 x ∆φ s/ANSI 

- ii) Material: Xapa metàl�lica mecanosoldada 

  - Recomanació: 

  - αmín ∈ (10º...15º) ó Lmín ∈ (3,73...5,67) x ∆φ s/AWWA C208-83 

  - Prescripció: 

  - α = 12,5º ó L = 4,5 x ∆φ 

Longitud mínima dels trams rectes en les peces extremes: 

- φmàx ≤ 315 mm Lmín = 100 mm + L junt 

- φmín > 315 mm Lmín =  200 mm + L junt 

Aquestes longituds mínimes es prescriuen per al correcte muntatge i 
formigonat de les reduccions. Les peces extremes formen part de la 
reducció i tenen les cares perpendiculars a l’eix de la reducció. La Ljunt 
correspon a la peça que connecta amb el tub o al tram inclòs en la peça 
d’unió amb el tub. 
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6. Canonades de PVC 

Serà d’aplicació allò establert a la norma UNE-EN 1452:2000  de sistemes 
de canalització en materials plàstics per a conduccions d’aigua. Altres 
normatives relatives a aquests tubs són: 

- Normes AWWA C900-97, C905-97 i C907-91 

- ASTM D1785-99 I D2241-00 

- ISO 161-1:1996, 264:1976, 2536:1974, 4065:1996, 4422:1996 I 

12162:1995 

Les relacions amb les pressions hidràuliques (PFA i PEA en funció de PN) 
vénen normalitzades per la norma UNE. No obstant, atès que els tubs 
projectats de PVC són o bé per a ús temporal durant el desviament del riu 
(i en forma de mitja canya) o per a passar-hi cablejat i no aigua, no s’hi 
farà incís aquí. Amb tot, serà de compliment sempre la normativa 
establerta. 

Les unions seran encolades. 

Tots les tubs i peces especials hauran d’anar marcats, de forma fàcilment 
llegible i durable, amb, com a mínim, les següents identificacions: 

- Nom del subministrador, fabricant o nom comercial 

- Data de fabricació 

- Tipus de material 

- Diàmetre nominal 

- Pressió nominal 

- Gruix nominal 

- Referència a la norma UNE-EN 1452:2000 

- Marca de qualitat 
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7. Mesurament i abonament d’obra civil 

7.1. M2 Neteja i esbrossada del terreny i fins i tot càrrega i 
transport a abocador a qualsevol distància dels productes 
sobrants 

La unitat d'obra es mesura i abona per metres quadrats (m2) de la 
superfície esbrossada; comprèn totes les operacions definides a l'article 
corresponent del Capítol 3 d'aquest Plec. En particular va inclòs en el preu 
el transport dels productes a abocador, i si algun material resultés 
aprofitable, als llocs que indiqui la Direcció d'Obra. És responsabilitat del 
Contractista la recerca d'abocador i l'eventual pagament del cànon que 
correspongui. 

7.2. M3 Excavació de terra vegetal, fins i tot càrrega i transport al 
lloc d’aplec i posterior reposició, mesurat sobre perfil 

La unitat d'obra es mesura i abona per metres cúbics (m3); comprèn totes 
les operacions definides a l'article corresponent del Capítol 3 d'aquest Plec. 
La medició es dedueix de multiplicar l'ample excavat per la profunditat a les 
diferents zones afectades. És responsabilitat del contractista la recerca 
d'abocador en el seu cas i l'eventual pagament del cànon que correspongui. 

7.3. M3 Excavació a cel obert en terres fins i tot càrrega i 
transport a abocador o a lloc d’ús mesurat sobre perfil 

La unitat d'obra es mesura i abona per metres cúbics (m3) i comprèn totes 
les operacions definides a l'article corresponent del Capítol 3 d'aquest Plec, 
on també s'especifica el que s'entén per terres. 

La medició es dedueix per diferència entre les seccions reals del terreny 
una vegada retirada la terra vegetal i les que en resulten dels plànols 
corresponents o d'allò ordenat al seu moment per la Direcció d'Obra. No 
són objecte d'abonament els excessos respecte les medicions així deduïdes. 
És responsabilitat del contractista la recerca d'abocador en el seu cas i 
l'eventual pagament del cànon que correspongui. 

7.4. M3 Excavació a cel obert en terres de trànsit o roca fins i tot 
càrrega i transport a abocador o a lloc d’ús mesurat sobre 
perfil 

La unitat d'obra es mesura i abona per metres cúbics (m3) i comprèn totes 
les operacions definides a l'article corresponent del Capítol 3 d'aquest Plec, 
on també s'especifica el que s'entén per terreny de trànsit o roca. 

La medició es dedueix per diferència entre les seccions reals del terreny 
una vegada retirada la terra vegetal i les que en resulten dels plànols 
corresponents o d'allò ordenat al seu moment per la Direcció d'Obra. No 
són objecte d'abonament els excessos respecte les medicions així deduïdes; 
tampoc són d'abonament a part el control de voladures ni el cost de les 
mesures de protecció necessàries. És responsabilitat del contractista la 
recerca d'abocador en el seu cas i l'eventual pagament del cànon que 
correspongui. 

7.5. M3 Excavació en rasa en terres, inclós aplec a peu de rasa, 
mesurat sobre perfil 

La unitat d'obra es mesura i abona per metres cúbics (m3) i comprèn totes 
les operacions definides a l'article corresponent del Capítol 3 d'aquest Plec, 
on també s'especifica el que s'entén per terres. 

La medició es dedueix per diferència entre les seccions reals del terreny 
una vegada retirada la terra vegetal i les que en resulten dels plànols 
corresponents o d'allò ordenat al seu moment per la Direcció d'Obra. 

Els excessos d'excavacions sobre la medició deduïda d'aquesta manera no 
seran objecte d'abonament, així com tampoc els reblerts que hagi 
d'efectuar el contractista per haver excedit l'excavació. Els esgotaments 
d'aigua que puguin aparèixer a la rasa no són objecte d'abonament llevat 
que part o tota la rasa se situïn sota el nivell freàtic, la qual cosa és objecte 
d'una altra unitat d'obra. És responsabilitat del contractista la recerca 
d'abocador en el seu cas i l'eventual pagament del cànon que correspongui. 
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7.6. M3 Excavació en rasa en terreny de trànsit o roca, inclós 
aplec a peu de rasa, mesurat sobre perfil 

La unitat d'obra es mesura i abona per metres cúbics (m3) i comprèn totes 
les operacions definides a l'article corresponent del Capítol 3 d'aquest Plec, 
on també s'especifica el que s'entén per terreny de trànsit o roca. 

La medició es dedueix per diferència entre les seccions reals del terreny 
una vegada retirada la terra vegetal i les que en resulten dels plànols 
corresponents o d'allò ordenat al seu moment per la Direcció d'Obra. 

Els excessos d'excavacions sobre la medició deduïda d'aquesta manera no 
seran objecte d'abonament, així com tampoc els reblerts que hagi 
d'efectuar el contractista per haver excedit l'excavació. Els esgotaments 
d'aigua que puguin aparèixer a la rasa no són objecte d'abonament llevat 
que part o tota la rasa se situïn sota el nivell freàtic, la qual cosa és objecte 
d'una altra unitat d'obra. 

Tampoc és objecte d'abonament el control de voladures ni el cost de les 
mesures de protecció necessàries. És responsabilitat del contractista la 
recerca d'abocador en el seu cas i l'eventual pagament del cànon que 
correspongui. 

7.7. M2 Refinat i compactació de l’explanada 

Es mesurarà en metres quadrats (m2). Es tracta d’un refinat i compactació 
amb mitjans mecànics de l'explanada. 

7.8. M3 Reblert de sorra procedent de l’obra a la zona de 
recobriment de canonades mesurat sobre perfil 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3); la unitat d'obra comprèn el 
subministrament dels materials i totes les operacions descrites a l'article 
corresponent del Capítol 3 d'aquest Plec. El mesurament es farà sobre 
perfil, llevat que el director d'obra hagués donat prèviament l'ordre 
d'ampliar la rasa. El preu fa referència a un material procedent de préstec; 
si el propi material d'excavació complís les especificacions requerides amb 
selecció prèvia del mateix o sense ella el preu a aplicar seria diferent. 

7.9. M3 Reblert amb graveta 12-18 mm amb mitjans mecànics a 
la zona de recobriment de canonades, mesurat sobre perfil 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3); la unitat d'obra comprèn el 
subministrament dels materials i totes les operacions descrites a l'article 
corresponent del Capítol 3 d'aquest Plec. La medició es farà sobre perfil, 
llevat que el director d'obra hagués donat prèviament l'ordre d'ampliar la 
rasa. 

7.10. M3 Reblert amb material seleccionat de la pròpia excavació a 
la zona de recobriment de canonades mesurat sobre perfil 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3); la unitat d'obra comprèn la 
preparació del material mitjançant garbellament o altres procediments i 
totes les operacions descrites a l'article corresponent del Capítol 3 d'aquest 
Plec. La medició es farà sobre perfil, llevat que el director d'obra hagués 
donat prèviament l'ordre d'ampliar la rasa. 

7.11. M3 Reblert amb material seleccionat de la pròpia excavació a 
la zona de reblert principal 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3); la unitat d'obra comprèn els 
treballs de selecció del material i totes les operacions descrites a l'article 
corresponent del Capítol 3 d'aquest Plec. La medició es farà sobre perfil, 
llevat que el director d'obra hagués donat prèviament l'ordre d'ampliar la 
rasa. 

7.12. M3 Reblert amb materials seleccionats de la pròpia obra en 
extradós d’obre de fàbrica 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3); la unitat d'obra comprèn els 
treballs de selecció del material si es precisés i les operacions descrites a 
l'article corresponent del Capítol 3 d'aquest Plec. La medició es farà sobre 
perfil, i no s'abonaran excessos llevat que el director d'obra hagués ordenat 
expressament l'increment en l'excavació. 
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7.13. M3 Reblert amb graveta 12-18 mm a l’extradós d’obres de 
fàbrica 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3); la unitat d'obra comprèn el 
subministrament del material i totes les operacions descrites a l'article 
corresponent del Capítol 3 d'aquest Plec. La medició es farà sobre perfil, i 
no s'abonaran excessos llevat que el director d'obra hagués ordenat 
expressament l'increment en l'excavació. 

7.14. M3 Enderroc de formigó armat 

Es mesurarà en metres cúbics. Fa referència a l’enderroc de fonaments de 
formigó armat, inclós càrrega i transport a l’abocador a qualsevol distància. 

7.15. M3 Formigó anivellació 

Es mesurarà en metres cúbics (m3). Es tracta de formigó HM-15 per a 
reompliments i anivellació. 

7.16. Retroperforació per a tubs de drenatge 

Es mesurarà com a unitat completa. Es tracta d’una retroperforació per a 4 
tubs de drenatge DN200 de 15 m de longitud inclosos tots els elements 
necessaris per l'execució. 

7.17. M2 aïllament amorf en solera 

Es mesurarà en metres quadrats (m2). Es tracta d’un aïllament amorf en 
solera de gruix 10 cm, amb argila expandida de densitat 300 kg/m3, 
abocada en sec. 

7.18. M2 Encofrats 

Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície de formigó a 
contenir, mesurats sobre plànols. S'inclou a la unitat d'obra tots els 
materials, maquinària i mà d'obra necessaris per a una correcta execució 
de l'encofrat i del desencofrat; tal com s'indica en el capítol 3 d'aquest Plec. 

En particular, per a les estructures que quedin sota el nivell de l'aigua, com 
ara dipòsits i altres, s'inclou en el preu el separador tipus Diwidag o similar. 
Es consideren inclosos en el preu les bastides, escales, etc. i altres mitjans 
utilitzats per a l'execució de l'encofrat, independentment de les unitats 
previstes i abonades en el Pla de Seguretat i Salut. 

No obstant això seran objecte d'abonament diferenciat el reblert dels buits 
dels Diwidag amb un morter adherent sense retracció. 

7.19. M3 Suministrament i col�locació de formigó 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3); la medició serà la que en 
resulti dels plànols de projecte. Al preu s'inclouen tots els materials, 
transport, maquinària, mà d'obra necessaris per executar la unitat d'obra 
conforme a allò requerit en els capítols 2 i 3 d'aquest Plec. En particular 
dins de la unitat d'obra es contempla el fluidificant que eventualment pugui 
afegir-se al formigó en el tall d'obra, així com els productes de curat. 

7.20. Kg d’acer en rodons per armar 

Es mesurarà i abonarà en Kilograms (Kg). La medició és la deduïda de 
l’especejament que ha estat aprovat pel director d'obra o que figurava als 
plànols del Projecte. Aquest especejament s'elabora tenint en compte la 
llargària real de les barres (és a dir, s'abonen els solapaments), així com 
tots els elements auxiliars per mantenir en la seva posició correctament 
l'acer durant el formigonament (rigidizadors, suports, etc.). No obstant això 
no són d'abonament, minves ni despuntades, així com tampoc els filferros 
de lligat de les armadures. Les soldadures que calgués efectuar 
eventualment tampoc són objecte d'abonament a part. 

7.21. Kg d’acer al carboni per a caldereria 

Es mesurarà en Kilograms (Kg). Es tracta d’acer sense soldadura, ST-37.0, 
galvanitzat en calent, en formació de caldereria d’entrada i sortides del 
dipòsit, inclosa la part proporcional de tornilleria i juntes. 
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7.22. Kg d’acer en perfil laminat i/o placa d’ancoratge 

Es mesurarà en Kilograms (Kg). Es tracta d’acer S275JR o similar, de límit 
elàstic no inferior a 275 N/mm2, en forma de perfil laminat i/o placa 
d’ancoratge, transportat i col�locat a obra. El preu inclou l’acabat mitjançant 
galvanització en calent segons norma EN/ ISO 1461, així com a part 
proporcional de les soldadures d’unió que calgui realitzar en obra, les quals 
es galvanitzaran en fred amb l’aplicació d’una pintura rica en zenc com la 
‘Epochrom Rich Zinc’ de la casa Cros o un altre similar o de major qualitat. 
També inclou part proporcional de la fixació de la placa d’ancoratge al 
formigó. 

7.23. M2 Impermeabilització amb geomembrana ATARFIL 

Es mesurarà en metres quadrats (m2). Es tracta d’una impermeabilització 
sota la cota d’excavació amb geomembrana de polietilé d’alta densitat 
ATARFIL HDPE d’1,5 mm d’espessor. 

7.24. Ml subministrament i col�locació de canonada 

Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) de llargària 
útil de la seva generatriu superior. S'entén per llargària útil la deduïda de la 
distància entre els eixos de dos junts consecutius. Es deduiran les llargàrias 
corresponents a peces especials, colzes, vàlvules, rodets, etc. que siguin 
d'abonament independent. A l'esmentada medició se li aplicarà el preu 
unitari que correspongui segons el material, diàmetre i classe dels tubs. 

El preu inclou el subministrament de tubs, col�locació, execució dels junts 
complets, connexions per a protecció catòdica si és el cas, enllaços amb 
altres canonades, així com el reblert, prova hidràulica, col�locació i neteja 
de la canonada. 

S'aplicaran sobrepreus a cada metro lineal de canonada instal�lada en 
interiors de túnel, interiors de canonada i trams de rasa que superin el 35% 
de pendent. El sobrepreu inclou els mitjans auxiliars necessaris (carretons, 
corrons, etc.) per a la correcta instal�lació de la canonada. 

També a les zones entibadas s'abonarà un sobrepreu. 

7.25. M Coronament de paret amb peces de morter de ciment 
hidròfug 

Es mesurarà en metres lineals (m). Es fa referència al coronament de paret 
de 25 cm de gruix, amb peça de morter de ciment hidròfug, color gris, llis, 
de la casa Breinco, amb dos cantells en escaire, col�locada amb morter mixt 
1:2:10, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 litres. 

7.26. Porta d’acer amb fulles batents 

Es mesurarà com a unitat completa. És una porta d’acer de dues fulles 
batents, amb bastidor de tub d’acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d’acer 
esmaltades d’1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa 
d’acer conformada en fred i col�locada. 

7.27. Finestra d’acer 

Es mesurarà amb unitat completa. És tracta d’una finestra d’acer de 
120x55 cm, amb lames, totalment acabada i pintada 

7.28. Baixant de PVC 

Es mesurarà en metres lineals (m). Es tracta d’un baixant de PVC, de paret 
massisa (ranurat o no), amb una àrea d’aplicació de 160, 200 o 315 mm de 
diàmetre, incloses les peces especials i fixat mecánicamente amb brides. 

7.29. Canaleta per a drenatge de formigó 

Es mesurarà en metres lineals (m). S’inclou el trasnport i la col�locació de 
canaleta per a drenatge de formigó per a la recollida d’aigua en talussos. 

7.30. Bunera antigrava 

Es mesurarà com a unitat completa. Es fa referència a la bunera antigrava 
formada de xapa base d’acer inoxidable plegada, amb caixa fixada a la 
xapa plana d’entramat de platines d’acer galvanitzat de 30x30x20 cm amb 
tapa de registre, amb les fixacions mecàniques. 
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7.31. M2 Formació de parets de bloc 

Es mesurarà en metres quadrats (m2). Es fa referència a la formació de 
parets de bloc de formigó de 40x20x20 i 40x20x9 tipus llis, inclòs part 
proporcional de formació de junts i peces especials, col�locat amb morter 
amb arena elaborat a l’obra amb formigonera de 165 litres. 

7.32. M junta hidroexpansiva adeka 

Es mesurarà en metres (m). Es tracta de la suministració d’una junta 
hidroexpansiva adeka model Km-2005, totalment col�locada. 

7.33. M mitja canya de morter amb fibra de vidre 

Es mesurarà en metres (m). Fa referència als metres lineals de mitja canya 
de morter amb fibra de vidre, segellat amb SIKA, a la unió de la solera amb 
el mur. 

7.34. M Escala d’acer galvanitzat 

Es mesurarà en metres lineals (m). Es tracta d’una escala d’acer 
galvanitzat, composta d’escala de gat fixada mecánicamente al parament 
vertical, i protegida. 

7.35. Tapa d’acer galvanitzat 

Es mesurarà com a unitat completa. És una tapa d’acer galvanitzat de 
dimensions 111x218 mm. 

7.36. Barana d’alumini 

Es mesurarà en metres lineals (m). Es tracta d’una barana d’alumini 
anoditzat, amb muntants i brèndoles a 12 cm de separación, de 100 a 120 
cm d’alçària, ancorada amb fixacions mecàniques. 

7.37. Xemeneies de ventilació 

Es mesurarà com a unitat completa, com a una formación de ventilació que 
comprén el següent: paret de gero arrebossada i pintada amb color RAL-
7002, i barret tipus SAS o similar. 

7.38. Bastiment i tapa per a pou de registre 

Es mesurarà com a unitat completa. S’inclou bastimento i tapa per a pou de 
registre de fosa gris, de D=70 cm i 145 kg de pes, col�locat amb morter. 

7.39. M2 Entramat metàl�lic 

Es mesurarà en metres quadrats (m2). S’inclou el suministrament i 
col�locació d’entramat metàl�lic per a passera i escales, inclòs elements de 
muntatge i subjecció. 

7.40. M Tanca metàl�lica galvanitzada 

Es mesurarà en metres lineals (m). Es tracta de la col�locació i el 
suministrament de tanca metàl�lica galvanitzada plastificada en verd de 
simple torsió, i amb una alçada de 2 metres. 

7.41. Excavació de rasa sota tanca de simple torsió 

Es mesurarà en metres lineals (m). Fa referència a la rasa que s’excavarà 
sota la tanca de simple torsió. 

7.42. Porta corredera metàl�lica 

Es mesurarà com a unitat completa. Es tracta d’una porta corredera 
metàl�lica totalment acabada pintada i muntada sobre guia. També 
s’inclouen els pilastres dels extrems. 

7.43. M2 Coberta 

Es mesurarà i abonarà per metre quadrat (m2). La unitat d'obra comprèn el 
subministrament i col�locació de les plaques alleugerides de formigó 
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pretensat, les de formigó armat, els suports de E.P.D.M., l'execució dels 
cèrcols perimetrals i el reblert amb formigó entre lloses. 

En la medició es tindrà en compte les mesures exteriors del cèrcol 
perimetral i no es descomptaran buits de ventilació, arquetes de sondes o 
accessos al dipòsit de la mida d'home. Si l'accés a dipòsit es fes per escala 
d'esglaons de formigó es descomptaria el forat d'escala no cobert per les 
plaques. 

7.44. M2 Grava per a solera 

Es mesurarà i abonarà per metre quadrat (m2). Es tindrà en compte 
l’extensió i nivellació de grava piconada. 

7.45. M2 Aillament amorf en solera 

Es mesurarà en (m2). Es tracta d’un aïllament amorf en solera de gruix 10 
cm, amb argila expandida de densitat 300 kg/m3, abocada en sec. 

7.46. M3 Sól ciment 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3). Es tindrà en compte el 
subministrament i col.locació de sòl ciment, elaborat en planta amb sauló i 
220 kg/m3 de ciment, compactat al 100% del PN. 

7.47. M junt i segellat SIKAFLEX 

Es mesurarà en metres lineals (m). Es tracta del suministrament i 
col�locació de junt i segellat SIKAFLEX. 

7.48. M2 Graveta en les cobertes 

Es mesurarà i abonarà per metre cúbic (m3). En la medició es tindrà en 
compte les mesures interiors del cèrcol perimetral i no es descomptaran 
buits de ventilació, arquetes de sondes o accessos al dipòsit de la mida 
d'home. Si l'accés es fes per escala d'esglaons de formigó es descomptaria 
el forat d'escala no cobert per les plaques. 

7.49. Ml subministrament i col�locació junt d’estanquitat de PVC 

Es mesurarà en metres lineals (ml). En el preu s'inclou el material inert 
(porexpan, suro, ...), col�locació, mitjans auxiliars i encofrat especial si es 
precisa. El subministrament i col�locació de la banda inclou la part 
proporcional de peces especials (T, peces de cantonada, diedres, peces en 
creu, etc.), que no són objecte d'abonament a part. 

7.50. M banda de neopré 

Es mesurarà en metres. Es tracta d’un subministrament i col�locació de 
banda de neoprè de 50x5 per recolzament de plaques alveolars i jàsseres. 

7.51. M2 Plaques alveolars 

Es mesurarà en metres quadrats (m2). Subministrament i col�locació de 
plaques alveolars de 35 cm de gruix, inclòs capa de compressió de 5 cm de 
gruix amb un xarxat de 15x30 dn6, geotextil i capa de graves de fins a 15 
cm. També es col�locarà una capa de butil de 1,5 mm a la coberta de la 
caseta de cloració. 

7.52. M jàssera pretensada 

Es mesurarà en metres, i estindrà en compte el subministrament i 
col�locació de jàssera pretensada de 40x65 segons plànol de detall. 

7.53. Estructura de suport de placa alveolar 

Es mesurarà com a unitat completa. Es tracta d’una estructura de suport de 
placa alveolar en la formació de forats al sostre, composta de xapa d'acer 
galvanitzat de 8 mm de gruix i 1400 mm de llargària al recolzament de la 
placa. 

7.54. Pericó de desguàs 

Es mesurarà com a unitat completa. El pericó en planta mesura 2,65x4,53 
m, i fa una alçada de 2,54 m. La col�locació i soldadura de la canonada i 
peces especials es realitzarà després d’executar la solera de formigó pobre i 
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abans d’executar la solera de formigó estructural, ja que per a soldar 
adequadament es deixarà una alçada lliure mínima de 80 cm sota la 
canonada. 

7.55. Pericó de vàlvules de ventosa 

Es mesurarà com a unitat completa. El pericó en planta mesura 2,40x4,47 
m, i fa una alçada de 2,40 m. La col�locació i soldadura de la canonada i 
peces especials es realitzarà després d’executar la solera de formigó pobre i 
abans d’executar la solera de formigó estructural, ja que per a soldar 
adequadament es deixarà una alçada lliure mínima de 80 cm sota la 
canonada. 

7.56. Pastilles de neopré 

Es mesurarà per unitats. Es tindrà en compte el subministrament i 
col�locació de pastilles de neoprè de 200x150x28 per recolzament de 
jàsseres. 

7.57. Pates de polipropilé 

Es mesurarà en unitats. Es tracta del subministrament i col�locació de pates 
de polipropilè. 

7.58. M2 Pintura per a tractament superficial 

Es mesurarà en metres quadrats (m2). Es tracta d’una pintura RAL 7002, 
color verd, per tractament superficial exterior de la paret del dipòsit. 

7.59. M Cinta adhesiva POLYKEN 

Es mesurarà en metres lineals (m). Es tracta d’una cinta adhesiva 
anticorrosiva per a protegir la caldereria enterrada envers la corrosió. La 
considerarem totalment col�locada. 
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8. Medició i abonament d’equips 

8.1. Generalitats 

Llevat d'indicació contrària desglossada en els quadres de preus i 

pressupostos, els equips i materials es mesuraran per al seu abonament 

com unitats completes i indivisibles disposades per funcionar, i tindran 

inclosos: 

Tots els accessoris indicats en els plecs i en les especificacions tècniques. 

Tots els accessoris que encara que no siguin indicats, sí calguin per a un 

total i bon funcionament de l'equip segons les prescripcions i requeriments 

dels fabricants. 

Acabats superficials i pintura, segons les prescripcions i requeriments dels 

fabricants. 

Acabats superficials i pintura segons els colors indicats en plecs i en la seva 

absència segons els colors del fabricant. 

Els retocs de pintura una vegada acabat el muntatge i la posada en marxa. 

El muntatge, la posada en marxa, les proves, el calibratge, ajustaments, 

greixatges, alineaments, collat de cargols, i totes aquelles operacions 

necessàries perquè l’explotació disposi de l'ús dels equips. 

Els cargols, junts, suports, elements de fixació i altres accessoris necessaris 
per a un total acoblament i fixació dels equips. 

Els manuals d'explotació i manteniment dels equips amb plànols d'acabat, 
especejament, esquemes i llistat de components. 

Els cables des dels equips en camp fins als armaris, passant per les caixes 
intermèdies, amb l'etiquetatge de senyalització, grapes, terminals, borns i 
altres accessoris d'instal�lació fins al seu total connexionat i posada en 
marxa de tots els equips. 

Els cables d'alimentació i de senyal apantallats per a connexionar els equips 
de mesura analògica des de camp fins als armaris passant per les caixes de 
connexió intermèdia, connexionat, etiquetatge de senyalització, grapes, 
terminals, borns i altres accessoris d'instal�lació fins al seu total 
connexionat i posada en marxa dels esmentats equips de mesura. 

8.2. Equips 

8.2.1. Fustería i acabats 

Tots els elements necessaris per a l'edificació com puguin ésser portes, 
finestres, portes automàtiques, fanals, tanques metàl�lic, etc. seran 
executats amb materials de la màxima qualitat i adequats a l'ambient que 
han de suportat. Per això no s'admetran elements de fàcil oxidació en 
ambients humits o corrosius, tampoc s'empraran elements que puguin 
deformar-se en ambients propicis per a això. 

Tots els materials que componen els elements de l'edificació hauran d'estar 
tractats amb pintures, revestiments o elements de cubrició que assegurin la 
seva qualitat i permanència de les seves condicions al pas del temps  
Als efectes abans esmentats el Contractista presentarà al Director de l'obra, 
mostres i resultats d'anàlisis i assaigs que permetin triar els elements 
necessaris sense que existeixin dubtes sobre la seva qualitat i bon 
comportament. 

La col�locació, perfecte acabat i bon aspecte seran, en tot moment, exigits 
per la Direcció d'Obra, no podent al�legar el Contractista que s'acceptés 
l'element presentat ja que només serà acceptada la unitat d'obra 
perfectament acabada. 

Els cristalls tindran el gruix necessari i estaran perfectament polits de forma 
que no es produeixin aigües. 
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Els elements normalment emprats en edificació es valoraran tal i com a 
continuació s'indica, però en qualsevol cas inclouran sempre els elements 
de suspensió, suports, tapajuntes, desbasts, unions, polits, reblerts. 

Les fusteries es mesuraran per metres quadrats (m2) del forat que 
tanquen. 

En la fusteria en finestres i si no s'esmenta el contrari s'inclouen els preus 
dels vidres i del seu muntatge. En els preus s'inclou el pintat d'imprimació i 
els d'acabat, així com els ferratges de penjar i de seguretat. 

Les baranes es mesuraran per metres lineals col�locats d'acord amb la 
forma i dimensions dels plànols. 

Estan inclosos els mitjans auxiliars, ma d'obra, unitats auxiliars, i tot quan 
sigui necessari per que la unitat estigui totalment acabat i estigui conforme 
per la Direcció d'obra. 

8.2.2. Aïllament acústic 

Es mesurarà com unitat completa, segons el desglossament dels diferents 
equips especificats, muntat en paret, porta o forat de finestra, incloent els 
perfils, suports i cargols. 

8.2.3. Rodets dilatació 

Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanquitat, cargols, 
femelles, volanderes, ajust i posada en marxa. 

8.2.4. Cabalímetre electromagnètic 

Es mesurarà com unitat completa, incloent els junts d'estanquitat, cargols, 
femelles, volanderes, cablejat de senyal, alimentació i terra fins a l'armari, 
pont de terres entre brides, indicador instantani i totalitzador de cabal a 
l'armari, instal�lació, calibratge al cabal nominal que s'especifiqui i la seva 
total posada en marxa. Serà un cabalímetre Optiflux 2300 de DN 350 i PN 
10-16 de Krohne. El motor serà de 24 V DC, IP-68, sistema de 
comunicacions PROFIBUS-DP, pulsos de sortida i 50 metres de cable. 

8.2.5. Junts de desmuntatge 

Es mesurarà com unitat completa, incloent junts d'estanquitat, cargols, 
femelles, volanderes, ajust i posada en marxa. 

8.2.6. Passamurs 

És mesura com unitat completa, incloent la seva total posada en 
funcionament. 

8.2.7. Vàlvula de papallona motoritzada 

Es mesurarà com unitat completa, incloent junts d'estanquitat, cargols, 
femelles, volanderes, i tots els accessoris necessaris per al seu total 
funcionament. Serà model Amvi Aquisoria o similar amb DN 350 i PN 10-
16. El cos serà de fundició nodular, eix d’acer inoxidable, papallona d’acer 
inoxidable, anell d’estanqueïtat XC, accionament motoritzable, motor 
AUMA24 V DC i sistema de comunicacions PRIFIBUS-DP. 

8.2.8. Vàlvula de papallona motoritzable 

Es mesurarà com a unitat completa, incloent junts d'estanquitat, cargols, 
femelles, volanderes, i tots els accessoris necessaris per al seu total 
funcionament. Es tracta d’una vàlvula de papallona motoritzable model 
Amvi Aquisoria o similar de DN 500, PN 10. Cos de fundició nodular, eix 
d'acer inoxidable, papallona d'acer inoxidable, anell d'estanqueïtat XC, 
accionament motoritzable, motor AUMA24 V DC i sistema de comunicacions 
PRIFIBUS-DP. 

8.2.9. Vàlvula de papallona amb desmultiplicador manual 

Es mesurarà com unitat completa, incloent junts d'estanquitat, cargols, 
femelles, volanderes, l'ajust dels finals de carrera i limitadors de parell i 
tots els accessoris necessaris per al seu total funcionament. Serà model 
Amvi Aquisoria o similar amb DN 350 i PN 16. El cos serà de fundició 
nodular, eix d’acer inoxidable, papallona d’acer inoxidable i anell 
d’estanqueïtat XC. 



PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN DIPOSIT D’AIGUA DE 5000 m
3
 AL MUNICIPI D’IGUALADA   

  

 

Document 3. Plec de Preinscripcions tècniques particulars  Pàgina 54
 

8.2.10. Vàlvula de comporta 

Es mesurarà com unitat completa, incloent junts d'estanquitat, cargols, 
femelles, volanderes i la seva posada en funcionament. Es tracta de 
vàlvules de tancament elàstic, de diàmetres 80, 100 o 150, de model 
Belgicast o similar. 

8.2.11. Vàlvula reguladora de cabal 

Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanquitat, cargols, 
femelles, volanderes, tubs de control, tub pitot, vàlvula d'aïllament i collaret 
en el drenatge del dipòsit, pilots de regulació cabal, i tots els accessoris 
necessaris per a la seva posada en marxa inclosa la seva regulació i control 
de funcionament assegurat antisobreeiximent. Serà tipus 2710 d’IRUA o 
similar DN 350 i PN 16. 

8.2.12. Vàlvula mantenidora de pressió 

Es mesurarà com unitat completa, incloent tots els accessoris necessaris 
per a la seva posada en marxa incloent el control de funcionament. Serà 
tipus 2670 d’IRUA o similar DN 350 i PN 16. 

8.2.13. Vàlvula de ventosa trifuncional 

Es mesurarà com unitat completa, incloent junts d'estanquitat, cargols, 
femelles, volanderes, i la seva posada en funcionament. Serà model VAG 
twinjet amb (set amb DN 80 i dues amb DN10). 

8.2.14. Rodets de desmuntatge 

Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanquitat, cargols, 
femelles, volanderes, ajust i posada en marxa. Serà telescòpic  (una de DN 
500 i PN 10, dues de DN350 i PN 10, una DN150 i PN 16 i dues de DN 150 i 
PN 10), model Belgicast o similar. 

8.2.15. Carret de desmuntatge 

Es tracta del suministrament i col�locació de carret telescòpic de 
desmuntatge de simple brida i junta piramidal de DN 350, PN 1,0 Mpa, 
brides, virola interior i virola exterior d’acer al carboni, revestiment mínim 
amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i 
complements per al seu muntatge, totalment instal�lada i provada. 

8.2.16. Bomba d’esgotament amb vàlvula de retenció 

Es mesurarà com unitat completa, incloent junts d'estanquitat, cargols, 
femelles, volanderes, i la seva posada en funcionament. Serà model VRD 
DX 50-11 de FLYGT, d’1,1 kw de potència i 50 Hz. 

8.2.17. Filtre de peu 

Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanquitat, cargols, 
femelles, volanderes, ajust i posada en marxa. Serà un filtre de peu de la 
marca VAG FES o similar amb DN 350 i PN 10, embridat amb cistell d’acer 
inoxidable. 

8.2.18. Filtre de pas recte 

Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanquitat, cargols, 
femelles, volanderes, ajust i posada en marxa. Es suministrarà el filtre de 
pas recte d’IRUA o similar DN 350 i PN 16. De cos tipus globus amb fundició 
nodular GJ-S500-7 i tamís cilíndric d’acer inoxidable d’acer A304, amb un 
recobriment interior i exterior de 150 micres de epoxi tòxic i amb vàlvula 
d’acer inoxidable en la seva part superior. 

8.2.19. Junt aïllant monoblock 

Es mesurarà com unitat completa, incloent junts d'estanquitat, cargols, 
femelles, volanderes, ajust i posada en marxa. Serà model NG4/B d’ARGO 
amb DN 500 i PN 16. 
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8.2.20. Kg Caldereria 

Tots els elements de caldereria, s'ajustaran al disseny i es projectaran en el 
tipus d'acer amb capacitat resistent suficient per al tipus de treball específic 
de cadascuna, no podent emprar-se, en general, gruixos de xapa inferior a 
3 mm, ni de 5 mm en comportes. 

Totes les peces de connexió seran mecanitzades en el taller, d'acord amb 
l'estat més recent de la tècnica. Després hauran de ser ensamblades en 
unitats fàcils de transportar. 

Les peces soldades hauran de ser alineades en el taller, respecte a les 
seves mides definides. 
Els elements de caldereria s'abonaran d'acord amb el preu del quadre de 
preus nº1 i aquest comprendrà tots els elements auxiliars per al seu 
muntatge tals com brides, cargolaria, i el perfecte acabat de pintura i 
elements auxiliars de recolzament. 

8.3. Material elèctric 

8.3.1. Pont grúa 

Es mesurarà com a unitat completa, incloent suministrament, transport i 
montatge. És un pont grúa de 7 metres de llum amb polipast de cadena per 
a 1000 kg de càrrega. 

8.3.2. Polipast 

Es mesurarà com a unitat completa, incloent subministrament i montatge al 
pont grúa. 
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9. Amidaments i abonamets auxiliars 

9.1. Obres auxiliars 

Només es mesuraran i abonaran les unitats executades realment que hagin 
de quedar com obra definitiva. 

En conseqüència, seran de compte del Contractista, i aquest haurà de 
considerar-les com despeses generals d'obra, tot tipus de desviament, 
desguassos, obres de protecció provisionals, camins de circulació interior i 
d’accés, etc. 

9.2. Partides alçades 

Es consideraran als efectes del seu abonament: 
A) Com partides alçades a justificar, les susceptibles d'ésser mesurades en 
totes les seves parts en unitats d'obra amb preus unitaris, i 

B) Com "partides alçades d'abonament íntegre" aquelles que es refereixin a 
treballs l'especificació de les quals figuri en els documents contractuals del 
projecte i no siguin susceptibles d’amidament segons el Plec. 

C) Com partides alçades a justificar amb factura de la companyia aquelles 
referides a treballs per compte d'una companyia de serveis a la qual 
s'haurà d'abonar una quantitat, que es justificarà documentalment. 
Les partides alçades a justificar s'abonaran als preus de la Contracta, amb 
arranjament a les seves condicions i al resultat dels amidaments 
corresponents. 

Les partides alçades d'abonament íntegre s'abonaran al Contractista en la 
seva totalitat, un vegada acabats els treballs o obres a que es refereixen 
d'acord amb les condicions del contracte. 

Quan l'especificació dels treballs o obres constitutives d'una partida alçada 
d'abonament íntegre no figuri en els documents contractuals del projecte, o 
figuri de manera incompleta, imprecís o insuficient als fins de la seva 
execució, s'estarà a les instruccions que a tals efectes dicti per escrit la 
Direcció, contra les quals podrà alçar-se el Contractista, en cas de 

disconformitat, en la forma que estableixi el Reglament General de 
Contractació de l'Estat 

9.3. Manera d’abonar les obres varies l’execució de les quals no 
estigui totalment definida en aquest projecte 

Les obres varies l'execució de les quals no estigui totalment definida en 
aquest projecte s'abonarà d'acord amb el previst per a les obres 
accessòries en el Plec de Clàusules Administratives Generals per a la 
Contractació d'Obres de l'Estat de 31 de desembre de 1.970. 
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10. Recepció de les obres 

10.1. Recepció i liquidació provisional 

10.1.1. Avís de finalització de l’obra 

El Contractista o el seu Delegat, amb una antelació de quaranta i cinc dies 
hàbils, comunicarà per escrit a la Direcció de la data prevista per a la 
finalització de l'obra. 

El Director, en cas de conformitat amb l'esmentada comunicació del 
Contractista, l'aixecarà amb el seu informe, amb una antelació d'un mes 
respecte a la data de terminació de l'obra, a l'Administració, als efectes de 
que aquesta procedeixi al nomenament d'un Representant per a la recepció 
provisional. 

10.1.2. Recepció provisional 

El Representant a que es refereix la Clàusula anterior fixarà la data de la 
recepció provisional esmentant per escrit, a aquest objecte, al director i al 
Contractista o al seu Delegat. L'esmentada data no podrà ésser posterior 
als trenta dies hàbils des de la finalització. 

El Contractista, bé personalment o bé mitjançant delegació autoritzada, té 
l'obligació d'assistir a les recepcions de l'obra. Si per causes que li siguin 
imputables no compleix aquesta obligació, no podrà exercir cap dret que 
pogués derivar de la seva assistència i, en especial, la possibilitat de fer 
constar en l'Acta cap reclamació en ordre a l'estat de l'obra i a les 
previsions que aquella estableixi sobre els treballs que hagi de realitzar en 
el termini de garantia, sinó solament amb posterioritat, en el termini de deu 
dies, i prèvia al⋅legació i justificació fefaent de que la seva absència fou 
deguda a causes que no li fossin imputables. 
De la recepció provisional s'estendrà Acta en triplicat exemplar, que 
firmaran el Representant de l'Administració en la recepció, el director i el 
Contractista o el seu Delegat, sempre que hagin assistit a l'acte de 
recepció, retirant un exemplar de l'esmentada Acta, cadascun dels 
signants. Si el Contractista o el seu Delegat no han assistit a la recepció 
provisional, el representant de l'Administració li remetrà, amb acusament 
de rebuda, un exemplar de l'Acta. 

10.1.3. Incompliment de termini per a realitzar la recepció 
provisional 

Si la recepció provisional de l'obra s'efectués passat el termini d'un mes 
comptat a partir de la data de terminació d'aquella i la demora fos 
imputable a l'Administració, el Contractista tindrà dret a ésser indemnitzat 
dels perjudicis que la demora li arrogués si així ho sol�licita per escrit a 
l'empara de la legislació aplicable. 
En el cas de no assistència a la recepció provisional del Contractista o el 
seu delegat, el dret expressat solament podrà exercitar-se prèvia la 

al⋅legació i justificació fefaent exigides per la Clàusula anterior. 

10.1.4. Amidament general 

El Director de l'obra citarà, amb acusament de rebuda, al Contractista o al 
seu Delegat, fixant la data en que, en funció del termini establert per a la 
liquidació provisional de l'obra executada, ha de procedir-se a la seva 
amidament general. 

El Contractista, bé personalment o bé mitjançant Delegació autoritzada, té 
l'obligació d'assistir a la presa de dades i realització de la amidament 
general que s'efectuarà seguint les instruccions de la Direcció. Si per causes 
que li siguin imputables no compleix tal obligació, no podrà exercir cap 
reclamació en ordre al resultat d'aquella amidament ni sobre les actes de 
l'Administració que es basin en aquest resultat, sinó prèvia l'al�legació i 
justificació fefaent d'inimputabilitat d'aquelles causes. 

Per a realitzar l’amidament general, s'empressin com dades 
complementaries la comprovació del replantejament, els replantejaments 
parcials i els amidaments efectuats durant l'execució de l'obra, el Llibre 
d'Incidències, el d'Ordres i quants estimin necessaris el Director i el 
Contractista. 
Les reclamacions que estimi oportú fer el Contractista contra el resultat de 
la amidament general les dirigirà per escrit a l'Administració per conducte 
del Director, el qual les elevarà a aquella amb el seu informe. 
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10.1.5. Liquidació provisional 

El Director formularà la liquidació aplicant al resultat de l’amidament 
general els preus i condicions econòmiques del contracte. 

Els inconvenients que estimi oportú fer el Contractista a la vista de la 
liquidació provisional els dirigirà, per escrit, a l'Administració en la forma 
establerta en l'últim paràgraf de la Clàusula anterior i dintre del termini 
reglamentari, passat el qual, s'entendrà que es troba conforme amb el 
resultat i detalls de la liquidació. 

Una vegada aprovada la liquidació provisional, el Director expedirà 
certificació pel seu import si el saldo és favorable al Contractista. 

Si el saldo fos favorable a l'Administració, aquesta requerirà al Contractista 
per que procedeixi al reintegrament de l'excés rebut. 

10.2. Recepció i liquidació definitives 

10.2.1. Recepció definitiva 

El Director comunicarà a l'Administració, amb una antelació mínima d'un 
mes, la data de finalització del termini de garantia, als efectes que es 
procedeixi a comunicar-ho al o als Representants de l'Administració que 
hagi d'estar present en la recepció definitiva, el qual fixarà la data i hora de 
la seva celebració, a la que s'esmentarà per escrit, al Director i al 
Contractista o al seu Delegat. 

L'assistència del Contractista a la recepció definitiva es regirà per idèntics 
principis, regles i tràmits que els expressats per a la recepció provisional. 

Del resultat de l'acte s'estendrà Acta en tants exemplars com siguin 
compareixents, els qui signessin i retiressin un exemplar cadascun. 

Si de l'examen de l'obra resulta que no es troba en les condicions degudes 
per ésser rebuda amb caràcter definitiu, es farà constar així en l'Acta i 
s'inclouran en aquestes les oportunes instruccions al Contractista per la 
deguda reparació del construït, assenyalant un nou i últim plànol per al 
degut compliment de les seves obligacions; transcorregut el qual es tornarà 

a examinar l'obra amb els mateixos tràmits i requisits assenyalats, per tal 
de procedir a la seva recepció definitiva. 

Si el Contractista o el seu Delegat no ha assistit a la recepció definitiva, el 
Representant de l'Administració li remetrà, amb acusament de rebuda, un 
exemplar de l'Acta. 
Serà condició indispensable per a la recepció definitiva, la redacció de 
memòria i plànols de fi d'obra. 

10.2.2. Incompliment del termini per a realitzar la recepció 
definitiva 

Si la recepció definitiva de l'obra s'efectués passat un mes després de la 
data de terminació del termini de garantia i la demora fos imputable a 
l'Administració, aquesta haurà d'abonar al Contractista les despeses de 
conservació de l'obra durant el temps que excedeixi del termini esmentat, 
si aquell sol�licités per escrit el compliment d'aquesta obligació. 
Als efectes anteriors, quan figuri en el pressupost una partida alçada per 
atendre a les despeses de conservació durant el termini de garantia, la 
despesa addicional a que es refereix el paràgraf anterior es determinarà 
aplicant a aquella partida alçada la mateixa proporció del termini de 
garantia i el període de demora, tal com s'ha definit en el mateix precepte. 
De no existir partida alçada per a aquests fins, l'import de les despeses a 
abonar serà fixat per l'Administració, a proposta justificada del Contractista 
i previ informe del Director. 

10.2.3. Liquidació definitiva 

El Director redactarà la liquidació definitiva en el termini de tres mesos, 
comptats a partir de la data de la recepció definitiva, donant vista al 
Contractista. 

Els inconvenients que aquest estimi oportuns formular a la liquidació 
definitiva hauran de dirigir-se per escrit a l'Administració per conducte del 
director, qui ho elevarà a aquella amb el seu informe. Si passat el termini 
de trenta dies el Contractista no ha contestat per escrit, amb la seva 
acceptació o inconvenients s'entendrà que es troba conforme amb el 
resultat i detalls de la liquidació. 
L'aprovació d'aquesta per l'Administració serà notificada al Contractista. 
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10.2.4. Saldo de la liquidació definitiva i certificació de la liquidació 

Una vegada aprovada la liquidació definitiva, el Director expedirà la 
certificació si el saldo és favorable al Contractista. 
Si fos favorable a l'Administració, aquesta requerirà al Contractista per que 
procedeixi al reintegrament de l'excés apercebut i, en tant aquell no ho fes 
així, no podrà procedir-se a la devolució de la fiança, redactant-se en 
qualsevol cas una certificació final de la liquidació. 

10.3. Proves a efectuar abans de la recepció 

Una vegada acabades les obres, es sotmetran a les proves de resistència i 
funcionament que ordeni l'Enginyer Encarregat, d'acord amb les 
especificacions i normes en vigor, així com a les prescripcions del present 
Plec. Totes aquestes proves seran de compte del Contractista. 

10.4. Obres concloses i incompletes 

Les obres concloses amb subjecció a les condicions del Contracte 
s'abonaran amb arranjament als preus dels Quadres de Preus. Quan per 
conseqüència de rescissió o per un altra causa fos necessari valorar obres 
incompletes s'aplicaran els preus del QUADRE DE PREUS sense que pugui 
pretendre's la valoració de cada unitat d'obra fraccionaria en altra forma 
que l'establerta en l'esmentat quadre. 
Havent-se calculat els preus de totes les unitats d'obra a tot cost, també en 
ells van inclosos el corresponent a mitjans auxiliars i, per tant en el cas de 
rescissió quan un obra no estigués conclosa, els mitjans auxiliars que el 
Contractista hagués adoptat, encara que fossin per la totalitat del treball, 
no seran abonables i haurà de retirar-los a les seves expenses. 

No obstant, si l'Administració considera que podrien ser útils per la 
continuació de les obres, després de escoltar al Contractista i a l'Enginyer 
Director, podrà adquirir la propietat dels mitjans auxiliars, valorats en 
justícia essent obligatori per al Contractista la cessió dels mateixos. 
En cap cas tindrà dret el Contractista a cap reclamació fundada en la 
insuficiència dels preus dels quadres o la seva omissió del cost, de 
qualsevol dels elements que constitueixin els esmentats preus. 
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Nou abastament en alta a la comarca de l’Anoia. Fase 2ª. Tram La Pobla de Claramunt-Igualada. Projecte Modificat nº1 del dipòsit del Puig

ACER CORRUGAT B-500S Densitat (Kg/m3) 7850

Mur: M1 i M2

Armat transversal: Fi interval (m) L Fi (m) L Mur (m) N Mòduls N juntes Recobriment Quantitat Fi A Fi (cm2) Vol Fi (m3) Vol total (m3) Kg Fi

Rigidificadors 16 - 123,50 100,2 15 17 1,7 5,0 2,01 0,024832 0,12416 974,65

Trasdós 20 - 5,10 100,2 15 17 1,7 601,2 3,14 0,001602 0,96325 7561,51
16 - 4,72 100,2 15 17 1,7 601,2 2,01 0,000949 0,57055 4478,79

Intradós 16 - 8,06 100,2 15 17 1,7 601,2 2,01 0,001621 0,97464 7650,95
12 - 3,80 100,2 15 17 1,7 601,2 1,13 0,000430 0,25838 2028,26

Sabata 20 - 6,50 100,2 15 17 1,7 601,2 3,14 0,002042 1,22767 9637,22
20 - 6,50 100,2 15 17 1,7 601,2 3,14 0,002042 1,22767 9637,22
12 - 6,50 100,2 15 17 1,7 601,2 1,13 0,000735 0,44196 3469,40
8 - 0,30 100,2 15 17 1,7 601,2 0,50 0,000015 0,009066 71,17

45509,17

Armat longitudinal: Fi interval (m) L Fi (m) L Mur (m) N Mòduls N juntes Recobriment Quantitat Fi A Fi (cm2) Vol Fi (m3) Vol total (m3) Kg Fi

Coronació 16 - 104,7 100,2 15 17 1,7 8 2,01 0,021051 0,16841 1322,01

Trasdós 16 0,20 104,7 100,2 15 17 1,7 31,0 2,01 0,021051 0,65259 5122,81
16 0,20 34,9 100,2 15 17 1,7 23,0 2,01 0,007017 0,16139 1266,93

Intradós 16 0,20 104,7 100,2 15 17 1,7 31,0 2,01 0,021051 0,65259 5122,81
16 0,20 34,9 100,2 15 17 1,7 23,0 2,01 0,007017 0,16139 1266,93

Sabata 16 0,20 104,7 100,2 15 17 1,7 28,0 2,01 0,021051 0,58943 4627,05
16 0,20 104,7 100,2 15 17 1,7 28,0 2,01 0,021051 0,58943 4627,05

23355,59

Kg Acer 68864,76
+5% 3443,24

TOTAL (Kg): 72308,00
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Nou abastament en alta a la comarca de l’Anoia. Fase 2ª. Tram La Pobla de Claramunt-Igualada. Projecte Modificat nº1 del dipòsit del Puig

ACER CORRUGAT B-500S Densitat (Kg/m3) 7850

Mur: M3

Armat transversal Fi interval (m) L Fi (m) L Mur (m) N Mòduls N juntes Recobriment Quantitat Fi A Fi (cm2) Vol Fi (m3) Vol total (m3) Kg Fi

Rigidificadors 16 18,06 14,8 2 4 0,4 5 2,01 0,003630 0,01815 142,49

Trasdós 16 0,15 2,00 16,4 2 4 0,4 106,7 2,01 0,000402 0,04289 336,71
16 0,15 7,52 16,4 2 4 0,4 106,7 2,01 0,001512 0,16128 1266,04
16 0,15 2,30 14,8 2 4 0,4 96,0 2,01 0,000462 0,04439 348,50

Intradós 16 0,15 2,00 13,2 2 4 0,4 85,3 2,01 0,000402 0,03431 269,37
16 0,15 6,96 13,2 2 4 0,4 85,3 2,01 0,001399 0,11941 937,41

3300,51

Armat longitudinal Fi L Fi (m) L Mur (m) N Mòduls N juntes Recobriment Quantitat Fi A Fi (cm2) Vol Fi (m3) Vol total (m3) Kg Fi

Coronació 16 14,8 8 2,01 0,002976 0,02381 186,88

Trasdós 16 16,4 42 2,01 0,003297 0,13849 1087,16

Intradós 16 13,2 42 2,01 0,002654 0,11147 875,03
2149,06

Armat sabata Fi interval (m) L Fi (m) L Mur (m) N Mòduls N juntes Recobriment Quantitat Fi A Fi (cm2) Vol Fi (m3) Vol total (m3) Kg Fi

Transversal 16 0,15 6,50 14,80 2 4 0,40 96,00 2,01 0,001307 0,125463 984,88
16 0,15 6,50 14,80 2 4 0,40 96,00 2,01 0,001307 0,125463 984,88
8 0,15 0,30 14,80 2 4 0,40 96,00 0,50 0,000015 0,001448 11,36

Longitudinal 16 0,15 14,80 14,80 2 4 0,40 37,00 2,01 0,002976 0,110102 864,30
16 0,15 14,80 14,80 2 6 0,60 37,00 2,01 0,002976 0,110102 864,30

3709,72

Kg Acer 9159,29
+5% 457,96

TOTAL (Kg): 9617,25
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Nou abastament en alta a la comarca de l’Anoia. Fase 2ª. Tram La Pobla de Claramunt-Igualada. Projecte Modificat nº1 del dipòsit del Puig

ACER CORRUGAT B-500S Densitat (Kg/m3) 7850

Mur: M4

Armat transversal Fi interval (m) L Fi (m) L Mur (m) N Mòduls N juntes Recobriment Quantitat Fi A Fi (cm2) Vol Fi (m3) Vol total (m3) Kg Fi

Rigidificadors 16 - 24,95 20,7 4 8 0,8 5 2,01 0,005017 0,02508 196,91

Trasdós 20 0,20 2,30 22,1 4 8 0,8 106,5 3,14 0,000723 0,07695 604,08
20 0,20 8,05 22,1 4 8 0,8 106,5 3,14 0,002529 0,26934 2114,29

Intradós 16 0,20 2,30 19,3 4 8 0,8 92,5 2,01 0,000462 0,04278 335,79
16 0,20 7,39 19,3 4 8 0,8 92,5 2,01 0,001485 0,13735 1078,18

4329,26

Armat longitudinal Fi L Fi (m) L Mur (m) N Mòduls N juntes Recobriment Quantitat Fi A Fi (cm2) Vol Fi (m3) Vol total (m3) Kg Fi

Coronació 16 - 32,9 8 2,01 0,006615 0,05292 415,42

Trasdós 20 0,20 33,7 34 3,14 0,010587 0,35996 2825,71

Intradós 16 0,20 32,1 34 2,01 0,006454 0,21944 1722,60
4963,73

Armat sabata Fi interval (m) L Fi (m) L Mur (m) N Mòduls N juntes Recobriment Quantitat Fi A Fi (cm2) Vol Fi (m3) Vol total (m3) Kg Fi

Transversal 16 0,20 6,50 15,8 2 0,2 78,00 2,01 0,001307 0,101938 800,22
20 0,20 8,50 15,8 2 0,2 78,00 3,14 0,002670 0,208288 1635,06

Longitudinal 16 0,20 22,20 9,7 2 0,2 37,00 2,01 0,004464 0,165152 1296,45
20 0,20 22,20 9,7 2 0,2 37,00 3,14 0,006974 0,258050 2025,70

5757,42

Kg Acer 15050,40
+5% 752,52

TOTAL (Kg): 15802,92
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Nou abastament en alta a la comarca de l’Anoia. Fase 2ª. Tram La Pobla de Claramunt-Igualada. Projecte Modificat nº1 del dipòsit del Puig

ACER CORRUGAT B-500S Densitat (Kg/m3) 7850

Mur: M5

Armat transversal Fi interval (m) L Fi (m) L Mur (m) N Mòduls N juntes Recobriment Quantitat Fi A Fi (cm2) Vol Fi (m3) Vol total (m3) Kg Fi

Rigidificadors 16 35,48 28,5 2 2 0,2 5 2,01 0,007134 0,03567 280,03

Trasdós 20 0,20 2,84 30,1 2 2 0,2 149,5 3,14 0,000891 0,13315 1045,23
20 0,20 7,52 30,1 2 2 0,2 149,5 3,14 0,002362 0,35319 2772,54

Intradós 16 0,20 2,30 26,9 2 2 0,2 133,5 2,01 0,000462 0,06174 484,63
16 0,20 6,86 26,9 2 2 0,2 133,5 2,01 0,001379 0,18413 1445,46

6027,89

Armat longitudinal Fi L Fi (m) L Mur (m) N Mòduls N juntes Recobriment Quantitat Fi A Fi (cm2) Vol Fi (m3) Vol total (m3) Kg Fi

Coronació 16 22,2 6 2,01 0,004464 0,02678 210,23

Trasdós 20 24,3 31 3,14 0,007634 0,23666 1857,75

Intradós 16 20,1 31 2,01 0,004041 0,12528 983,46
3051,45

Armat sabata Fi interval (m) L Fi (m) L Mur (m) N Mòduls N juntes Recobriment Quantitat Fi A Fi (cm2) Vol Fi (m3) Vol total (m3) Kg Fi

Transversal 25 0,20 4,60 17,20 2 2 0,2 85,00 4,91 0,002258 0,191932 1506,66
25 0,20 5,10 17,20 2 2 0,2 85,00 4,91 0,002503 0,212794 1670,43
16 0,20 2,00 17,20 2 2 0,2 85,00 2,01 0,000402 0,034181 268,32
8 0,20 0,30 17,20 2 2 0,2 85,00 0,50 0,000015 0,001282 10,06

Longitudinal 25 0,20 17,20 4,10 2 2 0,2 37,00 4,91 0,008443 0,312392 2452,28
25 0,20 17,20 4,10 2 2 0,2 37,00 4,91 0,008443 0,312392 2452,28
16 0,20 17,20 4,10 2 2 0,2 37,00 2,01 0,003458 0,127956 1004,45

9364,48

Kg Acer 18443,82
+5% 922,19

TOTAL (Kg): 19366,01
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Nou abastament en alta a la comarca de l’Anoia. Fase 2ª. Tram La Pobla de Claramunt-Igualada. Projecte Modificat nº1 del dipòsit del Puig

ACER CORRUGAT B-500S Densitat (Kg/m3) 7850

Mur: M6

Armat transversal: Fi interval (m) L Fi (m) L Mur (m) N Mòduls N juntes Recobriment Quantitat Fi A Fi (cm2) Vol Fi (m3) Vol total (m3) Kg Fi

Rigidificadors 16 - 5,39 4,5 15 2 0,2 5,0 2,01 0,001084 0,00542 42,55

Trasdós 20 0,20 10,12 4,5 15 2 0,2 21,5 3,14 0,003179 0,06835 536,58
20 0,20 4,40 4,5 15 2 0,2 21,5 3,14 0,001382 0,02972 233,30

Intradós 16 0,20 9,26 4,5 15 2 0,2 21,5 2,01 0,001862 0,04003 314,23
16 0,20 4,50 4,5 15 2 0,2 21,5 2,01 0,000905 0,01945 152,70

Sabata 20 0,20 7,10 4,5 15 2 0,2 21,5 3,14 0,002231 0,04796 376,46
20 0,20 7,10 4,5 15 2 0,2 21,5 3,14 0,002231 0,04796 376,46
8 0,20 0,30 4,50 15 2 0,2 21,5 0,50 0,000015 0,000324 2,55

4 2034,83

Armat longitudinal: Fi interval (m) L Fi (m) L Mur (m) N Mòduls N juntes Recobriment Quantitat Fi A Fi (cm2) Vol Fi (m3) Vol total (m3) Kg Fi

Coronació 16 - 4,5 5,5 15 2 3 8 2,01 0,000905 0,00724 56,82

Trasdós 16 0,20 4,5 5,5 15 2 0,2 31,0 2,01 0,000905 0,02805 220,18

Intradós 16 0,20 4,5 5,5 15 2 0,2 31,0 2,01 0,000905 0,02805 220,18

Sabata 16 0,20 4,5 5,5 15 2 0,2 28,0 2,01 0,000905 0,02533 198,87
16 0,20 4,5 5,5 15 2 0,2 28,0 2,01 0,000905 0,02533 198,87

894,92

Kg Acer 2929,74
+5% 146,49

TOTAL (Kg): 3076,23

cobi
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Nou abastament en alta a la comarca de l’Anoia. Fase 2ª. Tram La Pobla de Claramunt-Igualada. Projecte Modificat nº1 del dipòsit del Puig

ACER CORRUGAT B-500S Densitat (Kg/m3) 7850

Mur: M7

Armat transversal Fi interval (m) L Fi (m) L Mur (m) N Mòduls N juntes Recobriment Quantitat Fi A Fi (cm2) Vol Fi (m3) Vol total (m3) Kg Fi

Rigidificadors 16 9,03 7,4 1 2 0,2 5 2,01 0,001815 0,00908 71,24

Trasdós 16 0,15 2,30 8,2 1 2 0,2 53,3 2,01 0,000462 0,02466 193,61
16 0,15 7,52 8,2 1 2 0,2 53,3 2,01 0,001512 0,08064 633,02
16 0,15 2,30 7,4 1 2 0,2 48,0 2,01 0,000462 0,02220 174,25

Intradós 16 0,15 2,30 6,6 1 2 0,2 42,7 2,01 0,000462 0,01973 154,89
16 0,15 6,96 6,6 1 2 0,2 42,7 2,01 0,001399 0,05971 468,70

1695,71

Armat longitudinal Fi L Fi (m) L Mur (m) N Mòduls N juntes Recobriment Quantitat Fi A Fi (cm2) Vol Fi (m3) Vol total (m3) Kg Fi

Coronació 16 7,4 6 2,01 0,001488 0,00893 70,08

Trasdós 16 8,2 42 2,01 0,001649 0,06925 543,58

Intradós 16 6,6 42 2,01 0,001327 0,05573 437,51
1051,17

Armat sabata Fi interval (m) L Fi (m) L Mur (m) N Mòduls N juntes Recobriment Quantitat Fi A Fi (cm2) Vol Fi (m3) Vol total (m3) Kg Fi

Transversal 20 0,15 7,10 7,40 1 2 0,20 48,00 3,14 0,002231 0,107065 840,46
20 0,15 7,10 7,40 1 2 0,20 48,00 3,14 0,002231 0,107065 840,46
8 0,15 0,30 7,40 1 2 0,20 48,00 0,50 0,000015 0,000724 5,68

Longitudinal 20 0,15 7,40 7,40 1 2 0,20 37,00 3,14 0,002325 0,086017 675,23
20 0,15 7,40 7,40 1 2 0,20 37,00 3,14 0,002325 0,086017 675,23

3037,07

Kg Acer 5783,96
+5% 289,20

TOTAL (Kg): 6073,15
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Nou abastament en alta a la comarca de l’Anoia. Fase 2ª. Tram La Pobla de Claramunt-Igualada. Projecte Modificat nº1 del dipòsit del Puig

ACER CORRUGAT B-500S Densitat (Kg/m3) 7850

Pilars i solera

Armat vertical Fi L Fi (m) Quantitat Fi A Fi (cm2) Vol Fi (m3) Vol total (m3) Kg Fi

16 5,50 4,00 2,01 0,0011055 0,004422 34,71
16 2,35 4,00 2,01 0,00047235 0,0018894 14,83
12 5,50 4,00 1,13 0,0006215 0,002486 19,52
12 1,60 4,00 1,13 0,0001808 0,0007232 5,68

74,74

Estrep 6 1,40 42,67 0,28 0,00003920 0,00167266 13,13
6 0,40 42,67 0,28 0,00001120 0,0004779 3,75
6 0,45 42,67 0,28 0,00001260 0,00053764 4,22

21,10

Kg acer 1 pilar 95,84
Total pilars 1725,10485 +5% 1811,3601

Solera Fi interval (m) L Fi (m) L Mur (m) N Mòduls N juntes Recobriment Quantitat Fi A Fi (cm2) Vol Fi (m3) Vol total (m3) Kg Fi

12 0,15 13,2 43,4 3 6 0,6 285,33 1,13 0,0014916 0,4256032 3340,99
12 0,15 42,8 13,4 3 6 0,6 85,33 1,13 0,0048364 0,41270613 3239,74
12 0,15 11,2 43,4 3 6 0,6 285,33 1,13 0,0012656 0,36111787 2834,78
12 0,15 33,8 13,4 3 6 0,6 85,33 1,13 0,0038194 0,32592213 2558,49
20 0,2 4,42 396,00 3,14 0,00138788 0,54960048 4314,36
12 2,05 72,00 1,13 0,00023165 0,0166788 130,93

16419,28
+5% 17240,25

Kg Acer 18144,39
+5% 907,22

Quantia (kg acer /m3 H) 86,06

TOTAL (Kg): 19051,61
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Nou abastament en alta a la comarca de l’Anoia. Fase 2ª. Tram La Pobla de Claramunt-Igualada. Projecte Modificat nº1 del dipòsit del Puig

ACER CORRUGAT B-500S Densitat (Kg/m3) 7850

Caseta

Armat vertical Fi L Fi (m) Quantitat Fi A Fi (cm2) Vol Fi (m3) Vol total (m3) Kg Fi

10 4,12 96,00 0,79 0,000325 0,03125 245,28
10 4,00 8,00 0,79 0,000316 0,00253 19,84

estreps 6 0,40 329,60 0,28 0,000011 0,00369 28,98
6 0,40 13,33 0,28 0,000011 0,00015 1,17

Armat horitzontal Fi L Fi (m) Quantitat Fi A Fi (cm2) Vol Fi (m3) Vol total (m3) Kg Fi

10 44,80 4,00 0,79 0,003539 0,01416 111,13

estreps 6 0,45 97,33 0,28 0,000013 0,00123 9,63

conectors 10 0,50 97,33 0,79 0,000040 0,00384 30,18

Kg Acer 446,22
+5% 22,31

TOTAL (Kg): 468,53
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Nou abastament en alta a la comarca de l’Anoia. Fase 2ª. Tram La Pobla de Claramunt-Igualada. Projecte Modificat nº1 del dipòsit del Puig

ACER CORRUGAT B-500S Densitat (Kg/m3) 7850

Coberta

Llosa in situ 1
Malla superior Fi L Fi (m) Quantitat Fi A Fi (cm2) Vol Fi (m3) Vol total (m3) Kg Fi

20 7,55 12,00 3,14 0,002371 0,02845 223,32
20 6,28 8,00 3,14 0,001972 0,01578 123,84
20 3,20 15,80 3,14 0,001005 0,01588 124,63
20 2,85 42,00 3,14 0,000895 0,03759 295,05
20 2,05 8,00 3,14 0,000644 0,00515 40,42

Malla inferior 16 8,1 6 2,01 0,001628 0,00977 76,68
16 6,58 4 2,01 0,001323 0,00529 41,53
16 3,00 7,90 2,01 0,000603 0,00476 37,40
16 2,65 21,00 2,01 0,000533 0,01119 87,81
16 1,85 4,00 2,01 0,000372 0,00149 11,68

Estreps 10 1,36 93,50 0,79 0,000107 0,01005 78,86
1141,20

Llosa in situ 2
Armat superior Fi L Fi (m) Quantitat Fi A Fi (cm2) Vol Fi (m3) Vol total (m3) Kg Fi

Transversal 20 3,55 10 3,14 0,001115 0,01115 87,50
20 3,2 33,3 3,14 0,001005 0,03346 262,66
20 2,1 21,2 3,14 0,000659 0,01398 109,74

Longitudinal 16 7 4,5 2,01 0,001407 0,00633 49,70
16 4,88 5,5 2,01 0,000981 0,00539 42,35
16 1,5 1,75 2,01 0,000302 0,00053 4,14

Armat inferior Fi L Fi (m) Quantitat Fi A Fi (cm2) Vol Fi (m3) Vol total (m3) Kg Fi

Transversal 16 2,85 5 2,01 0,000573 0,00286 22,48
16 2,5 16,65 2,01 0,000503 0,00837 65,68
16 1,4 10,6 2,01 0,000281 0,00298 23,42

Longitudinal 16 7,7 4,5 2,01 0,001548 0,00696 54,67
16 5,58 5,5 2,01 0,001122 0,00617 48,42
16 2,2 1,75 2,01 0,000442 0,00077 6,07

Estreps 10 1,36 96 0,79 0,000107 0,01031 80,97 Kg Acer 1999,01
857,81 +5% 99,95

TOTAL (Kg): 2098,97
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Nou abastament en alta a la comarca de l’Anoia. Fase 2ª. Tram La Pobla de Claramunt-Igualada. Projecte Modificat nº1 del dipòsit del Puig

ACER CORRUGAT B-500S Densitat (Kg/m3) 7850

Pericó

Parets laterals
Armat exterior Fi Interval (m) L Fi (m) Quantitat Fi A Fi (cm2) Vol Fi (m3) Vol total (m3) Kg Fi

10 0,2 6,08 12,025 0,79 0,00048032 0,00292035 22,92
10 0,2 2,41 30,40 0,79 0,000189995 0,00577585 45,34

Armat interior 10 0,20 4,80 12,025 0,79 0,0003792 0,00455988 35,80
10 0,20 2,41 24 0,79 0,000189995 0,00455988 35,80

Paret superior
Armat superior Fi Interval (m) L Fi (m) Quantitat Fi A Fi (cm2) Vol Fi (m3) Vol total (m3) Kg Fi

8 0,15 1,42 44 0,500000 0,000071 0,003124 24,52
8 0,15 0,23 57,33 0,500000 0,0000115 0,00065933 5,18

Armat inferior 10 0,15 1,42 44 0,790000 0,00011218 0,00493592 38,75
10 0,15 0,23 57,33 0,790000 0,00001817 0,00104175 8,18

Kg Acer 216,48
+5% 10,82

TOTAL (Kg): 227,30
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Nou abastament en alta a la comarca de l’Anoia. Fase 2ª. Tram La Pobla de Claramunt-Igualada. Projecte Modificat nº1 del dipòsit del Puig

ACER CORRUGAT B-500S Densitat (Kg/m3) 7850

Calaix

Armat transversal Fi interval (m) L Fi (m) L Mur (m) Recobriment Quantitat Fi A Fi (cm2) Vol Fi (m3) Vol total (m3) Kg Fi

superior 16 0,20 3,87 28,2 0,4 141 2,01 0,00077811 0,10971346 861,25
12 0,20 4,15 28,2 0,4 141 1,13 0,00046935 0,06617891 519,50
10 0,20 0,8 28,2 0,4 1128 0,79 6,2832E-05 0,07087433 556,36

inferior 16 0,20 4,08 26,8 0,4 134 2,01 0,00082033 0,10992458 862,91
12 0,20 3,89 26,8 0,4 134 1,13 0,00043995 0,05895312 462,78
10 0,20 0,8 26,8 0,4 1072 0,79 6,2832E-05 0,06735575 528,74

lateral 12 0,15 2,65 28,2 0,4 188,00 1,13 0,00029971 0,05634509 442,31
12 0,15 1,07 26,8 0,4 178,67 1,13 0,00012101 0,02162119 169,73
12 0,30 2,55 28,2 0,4 94,00 1,13 0,0002884 0,02710943 212,81
12 0,30 1,07 26,8 0,4 89,33 1,13 0,00012101 0,0108106 84,86
12 0,15 2,65 28,2 0,4 188,00 1,13 0,00029971 0,05634509 442,31
12 0,15 1,07 26,8 0,4 178,67 1,13 0,00012101 0,02162119 169,73
12 0,30 2,55 28,2 0,4 94,00 1,13 0,0002884 0,02710943 212,81
12 0,30 1,07 26,8 0,4 89,33 1,13 0,00012101 0,0108106 84,86

connectors 12 0,15 0,90 1,2 0,2 32,00 1,13 0,00010179 0,0032572 25,57
5636,54

Armat longitudinal Fi L Fi (m) Quantitat Fi A Fi (cm2) Vol Fi (m3) Vol total (m3) Kg Fi

superior 12 12,4 18 1,13 0,00140241 0,02524333 198,16
12 4,2 18 1,13 0,00047501 0,00855016 67,12
12 12,4 18 1,13 0,00140241 0,02524333 198,16
12 2,4 18 1,13 0,00027143 0,0048858 38,35
12 12,4 15 1,13 0,00140241 0,0210361 165,13
12 4,2 15 1,13 0,00047501 0,00712513 55,93
12 12,4 15 1,13 0,00140241 0,0210361 165,13
12 2,4 15 1,13 0,00027143 0,0040715 31,96

inferior 12 12,4 15 1,13 0,00140241 0,0210361 165,13
12 4,2 15 1,13 0,00047501 0,00712513 55,93
12 12,6 15 1,13 0,00142503 0,0213754 167,80
12 12,4 18 1,13 0,00140241 0,02524333 198,16
12 4,2 18 1,13 0,00047501 0,00855016 67,12
12 12,6 18 1,13 0,00142503 0,02565048 201,36

lateral 12 12,4 22 1,13 0,00140241 0,03085295 242,20
12 4,2 22 1,13 0,00047501 0,01045019 82,03
12 12,4 22 1,13 0,00140241 0,03085295 242,20 Kg Acer 8805,85
12 2,4 22 1,13 0,00027143 0,00597154 46,88 +5% 440,29
12 12,4 28 1,13 0,00140241 0,03926739 308,25 Quantia (kg acer /m3 H) 2,69
12 4,2 28 1,13 0,00047501 0,01330025 104,41
12 12,4 28 1,13 0,00140241 0,03926739 308,25
12 2,4 28 1,13 0,00027143 0,00760014 59,66 TOTAL (Kg): 9246,15

3169,32
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Nou abastament en alta a la comarca de l´Anoia. Fase 2a. Tram la Pobla de Claramunt-Igualada.
Dipòsit del Puig

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT DEL PUIG
Capítol 01  MOVIMENTS DE TERRES

1 G22DU030 m2 Esbrossada en tot tipus de vegetació, fins i tot tala d'arbres, deixant la llenya a disposició de l'administració, en
qualsevol tipus de terreny, definides als plànols, mesurat sobre amplada teòrica, inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons medició auxiliar:
3 Plataforma 1.439,040 1.439,040 C#*D#*E#*F#
4 Rasa canonades 310,000 0,300 1.033,333 C#/D#
5 Camí definitiu 620,120 0,300 2.067,067 C#/D#

TOTAL AMIDAMENT 4.539,440

2 E222T060 m3 Excavació de rases, en tot tipus de terreny inclòs roca, amb mitjans mecànics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons medició auxiliar:
3 Rasa canonades 2.494,000 2.494,000 C#*D#*E#*F#
4 Pous d'atac 4,700 4,000 2,000 4,000 150,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.644,400

3 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt a cel obert, amb mitjans mecànics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons medició auxiliar: T
2 Plataforma 13.666,600 13.666,600 C#*D#*E#*F#
3 A deduir: -7.150,000 -7.150,000 C#*D#*E#*F#
4 Vial definitiu 92,800 92,800 C#*D#*E#*F#

12 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.609,400

4 G226U035 m2 Refinat i compactació amb mitjans mecànics de l'explanada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Dipòsit 52,200 24,400 1.273,680 C#*D#*E#*F#
3 Cambra de claus 10,500 14,400 151,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.424,880

5 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons medició auxiliar:
3 Plataforma 5.855,100 5.855,100 C#*D#*E#*F#
4 Vial definitiu 92,800 92,800 C#*D#*E#*F#
5 Rasa galeria T
6 Volum de desmunt total traçat canonad 2.494,000 2.494,000 C#*D#*E#*F#
7 Rasa 1,500 4,250 149,000 -1,000 -949,875 C#*D#*E#*F#

Euro

Nou abastament en alta a la comarca de l´Anoia. Fase 2a. Tram la Pobla de Claramunt-Igualada.
Dipòsit del Puig

AMIDAMENTS Pàg.: 2

8 Galeria 3,700 3,200 28,000 -1,000 -331,520 C#*D#*E#*F#
9 Graves trasdós galeria 0,700 3,200 28,000 -2,000 -125,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.035,065

6 MNZ1U020 m3 Formigó HM-15 per a reompliments i nivellació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Subdrenatge perimetral 0,160 138,000 22,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,080

7 E7C15A13 m2 Aïllament amorf en solera de gruix 10 cm, amb argila expandida de densitat 300 kg/m3, abocada en sec

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Drenatge pluvials 0,400 138,000 55,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,200

8 NNOU2011 m3 Reblert de rasa amb graves 12/18 mm, amb mitjans mecànics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2) Longitud (m) Espessor (m)
2 Drenatge perimetral 4,550 138,000 627,900 C#*D#*E#*F#
3 Drenatge llosa 11,365 13,400 152,291 C#*D#*E#*F#
4 T Base (m) Longitud (m) Espessor (m)
5 Llit recolzament rasa canonades 3,600 150,000 0,100 54,000 C#*D#*E#*F#
6 T Base (m) Alçada (m) Longitud (m) Costats
7 Reblert trasdós galeria de servei 0,700 3,200 28,000 2,000 125,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 959,631

9 G228U410 m3 Rebliment i compactació fins el 95% del PN amb material procedent de la pròpia excavació en la zona de
rebliment principal per a rases d'amplada a la base major de 1,20 m mesurada sobre perfil

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa canonades 2.420,100 2.420,100 C#*D#*E#*F#
2 Llit graves 3,600 150,000 -1,000 -540,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.880,100

10 G2412340 m3 Càrrega i transport a abocador o lloc d'ús, de material procedent d'excavació, amb un recorregut màxim de
10km amb camió de 12 t, inclòs cànons d'abocament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació en desmunt T Volum (m3)
2 Esplanada del dipòsit 13.666,600 13.666,600 C#*D#*E#*F#
3 Vial definitiu 92,800 92,800 C#*D#*E#*F#
4 Excavació de rases T Volum (m3)
5 Rasa canonades 2.644,400 2.644,400 C#*D#*E#*F#
6 Pous d'atac 4,700 4,000 2,000 4,000 150,400 C#*D#*E#*F#
7 Terraplenat T Volum (m3)
8 Vial definitiu 92,800 -1,000 -92,800 C#*D#*E#*F#

Euro
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Dipòsit del Puig

AMIDAMENTS Pàg.: 3

9 Rebliments T Volum (m3)
10 Rebliment darrere murs 5.855,100 -1,000 -5.855,100 C#*D#*E#*F#
11 Rasa canonades 2.644,400 -1,000 -2.644,400 C#*D#*E#*F#
12 Llit graves 3,600 150,000 -1,000 -1,000 540,000 C#*D#*E#*F#
13 Reblert amb graves T Secció (m2) Longitud (m)
14 Drenatge perimetral 4,550 138,000 -1,000 -627,900 C#*D#*E#*F#
15 Llit recolzament rasa canonades 3,600 150,000 0,100 -1,000 -54,000 C#*D#*E#*F#
16 Drenatge llosa 91,300 13,400 -1,000 -1.223,420 C#*D#*E#*F#
17 Impermeabilització d'argila T Ample (m) Longitud (m) Profunditat (m)
18 Drenatge pluvials 0,400 138,000 0,100 -1,000 -5,520 C#*D#*E#*F#
19 Llit de formigó T Secció (m2) Longitud (m)
20 Subdrenatge perimetral 0,160 138,000 -1,000 -22,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.568,980

11 NPERDRE1 m Hinca a rotació de canonada d'acer en DN300 en terreny fàcilment excavable, sense roques ni bolos i amb
nivell freàtic controlat. Inclou transport de maquinària, equips i canonada, instal·lació i muntatge. Inclou
subministrament de camisa d'acer de 4 mm DN300 fabricada amb CNC i soldada longitudinalment per
posicionador, norma europea, qualitat ST-37 AP-11.Servida en trams de 3 o 6 m.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 4,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT DEL PUIG
Capítol 02  DIPÒSIT I ARQUETES
Titol 3 01  OBRA CIVIL
Titol 4 01  IN SITU

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Superfície (m2 Unitats
2 Sabates dipòsit
3                            Total 1.327,360 1,000 1.327,360 C#*D#*E#*F#
4                            Llosa 584,820 -1,000 -584,820 C#*D#*E#*F#
5 Pilars 7,000 18,000 126,000 C#*D#*E#*F#
6 Cambra de claus 119,500 119,500 C#*D#*E#*F#
7 Calaix 117,000 1,000 117,000 C#*D#*E#*F#
8 T Ample (m) Llarg (m) Unitats
9 Llosa dipòsit (subdrenatge) 43,400 13,900 2,000 1.206,520 C#*D#*E#*F#

10                                             Pilars 2,650 2,650 18,000 -1,000 -126,405 C#*D#*E#*F#
11 T Ample (m) Llarg (m)
12 Galeria 4,000 29,000 116,000 C#*D#*E#*F#
13 Arquetes T Ample (m) Llarg (m)
14 Arqueta ventosa 4,770 2,700 12,879 C#*D#*E#*F#
15 Arqueta desguàs 4,830 2,950 14,249 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 2.328,283

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidament auxiliar detallat T Kg
2 Murs 1 i 2 72.308,000 72.308,000 C#*D#*E#*F#
3 Mur 3 9.617,250 9.617,250 C#*D#*E#*F#
4 Mur 4 15.802,920 15.802,920 C#*D#*E#*F#
5 Mur 5 19.366,010 19.366,010 C#*D#*E#*F#
6 Mur 6 3.076,230 3.076,230 C#*D#*E#*F#
7 Mur 7 6.073,150 6.073,150 C#*D#*E#*F#
8 Solera 17.240,250 17.240,250 C#*D#*E#*F#
9 Coberta 2.098,970 2.098,970 C#*D#*E#*F#

10 Arqueta ventosa 989,320 989,320 C#*D#*E#*F#
11 Arqueta desguàs 1.207,830 1.207,830 C#*D#*E#*F#
12 Galeria 9.246,150 9.246,150 C#*D#*E#*F#
13 Pous d'atac T Núm, barres Longitud (m) Costats Kg/m
14 Llosa 23,000 4,000 2,000 0,620 114,080 C#*D#*E#*F#
15 20,000 4,700 2,000 0,620 116,560 C#*D#*E#*F#
16 Mur d'atac 20,000 2,000 2,000 0,620 49,600 C#*D#*E#*F#
17 10,000 4,000 2,000 0,620 49,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 157.355,920

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Murs 331,740 331,740 C#*D#*E#*F#
3 Mur de reacció 1,500 4,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#
4 Mur d'atac 2,000 4,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#
5 Galeria 0,600 15,500 2,000 18,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 406,340

4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Murs T Ample (m) Longitud (m) Costats Mòduls
2 M1-M2 100,200 6,160 2,000 1.234,464 C#*D#*E#*F#
3 M3 14,800 6,160 2,000 182,336 C#*D#*E#*F#
4 M4 20,700 6,685 2,000 276,759 C#*D#*E#*F#
5 M5 28,500 6,160 2,000 351,120 C#*D#*E#*F#
6 M6 4,500 6,160 2,000 55,440 C#*D#*E#*F#
7 M7 7,400 6,160 2,000 91,168 C#*D#*E#*F#
8 Galeria T Ample (m) Longitud (m) Costats Mòduls
9 Coberta 3,000 28,800 86,400 C#*D#*E#*F#

10 Murs 2,000 28,800 2,000 2,000 230,400 C#*D#*E#*F#
11 2,700 28,800 2,000 2,000 311,040 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

12 Arqueta ventosa T
13 Solera 0,400 4,770 2,000 3,816 C#*D#*E#*F#
14 0,400 2,700 2,000 2,160 C#*D#*E#*F#
15 Murs 2,400 2,000 2,000 9,600 C#*D#*E#*F#
16 1,800 1,800 2,000 6,480 C#*D#*E#*F#
17 2,000 4,470 2,000 17,880 C#*D#*E#*F#
18 1,800 3,870 2,000 13,932 C#*D#*E#*F#
19 Coberta 3,860 1,800 6,948 C#*D#*E#*F#
20 Arqueta desguàs T
21 Solera 0,400 4,830 2,000 3,864 C#*D#*E#*F#
22 0,400 2,950 2,000 2,360 C#*D#*E#*F#
23 Murs 2,650 2,140 2,000 11,342 C#*D#*E#*F#
24 2,050 1,940 4,000 15,908 C#*D#*E#*F#
25 2,000 4,530 2,000 18,120 C#*D#*E#*F#
26 1,940 2,630 2,000 10,204 C#*D#*E#*F#
27 1,940 1,000 2,000 3,880 C#*D#*E#*F#
28 Coberta 3,930 2,050 8,057 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.953,678

5 G450U051 m3 Formigó ha-30/b/20/IV en murs inclòs col·locació, vibrat i cura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçats T Alçada (m) Llarg (m) Espessor (m) Unitats
2 Murs 1 i 2 6,160 98,600 0,800 1,000 485,901 C#*D#*E#*F#
3 Mur 3 6,160 4,100 0,800 6,000 121,229 C#*D#*E#*F#
4 Mur 4 6,685 15,800 0,800 1,000 84,498 C#*D#*E#*F#
5 Mur 5 6,160 15,800 0,800 1,000 77,862 C#*D#*E#*F#
6 Mur 6 6,160 4,500 0,800 1,000 22,176 C#*D#*E#*F#
7 Mur 7 6,160 5,500 0,800 3,000 81,312 C#*D#*E#*F#
8 Sabates T Amplada (m) Llarg (m) Espessor (m) Unitats
9 Murs 1 i 2 5,500 98,600 0,800 1,000 433,840 C#*D#*E#*F#

10 Mur 3 5,500 5,500 0,800 2,000 48,400 C#*D#*E#*F#
11 Mur 4 9,700 15,800 0,800 1,000 122,608 C#*D#*E#*F#
12 Mur 5 4,100 15,800 1,325 1,000 85,834 C#*D#*E#*F#
13 Mur 6 5,500 4,100 1,100 1,000 24,805 C#*D#*E#*F#
14 Mur 7 5,500 5,500 1,100 1,000 33,275 C#*D#*E#*F#
15 Arqueta ventosa T Alçada (m) Llarg (m) Espessor (m) Unitats
16 1,800 4,470 0,300 2,000 4,828 C#*D#*E#*F#
17 1,800 1,800 0,300 2,000 1,944 C#*D#*E#*F#
18 Arqueta desguàs T Alçada (m) Llarg (m) Espessor (m) Unitats
19 1,950 4,530 0,300 2,000 5,300 C#*D#*E#*F#
20 1,950 2,050 0,300 2,000 2,399 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.636,211

6 G450U059 m3 Formigó ha-30/b/20/IV en pilars, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,400 0,450 5,120 18,000 16,589 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 16,589

7 G4B0U021 kg Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 n/mm2, col·locat en pilars.

AMIDAMENT DIRECTE 1.811,361

8 G4D0U012 m2 Encofrat i desencofrat vertical en pilars fins a una alçada de 5 m

AMIDAMENT DIRECTE 156,670

9 M0000046 u Formació de passamurs, amb encofrat de formigó i posterior rejuntat amb morter tipus SIKATOP o similar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cambra de claus 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Arquetes ventosa 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Arquetes desguàs 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

10 G450U050 m3 Formigó ha-30/b/20/IV en solera inclòs col·locació, vibrat i curat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ample (m) Llarg (m) Espessor (m) Unitats
2 Solera 13,400 43,400 0,300 1,000 174,468 C#*D#*E#*F#
3 2,050 2,050 0,300 18,000 22,694 C#*D#*E#*F#
4 0,310 4,000 0,300 18,000 6,696 C#*D#*E#*F#
5 0,045 4,000 0,300 18,000 0,972 C#*D#*E#*F#
6 T Ample (m) Llarg (m) Espessor (m)
7 Galeria 3,700 15,500 0,600 34,410 C#*D#*E#*F#
8 Pou d'atac T
9 Llosa 4,700 0,200 4,000 4,000 15,040 C#*D#*E#*F#

10 Arqueta ventosa T Ample (m) Llarg (m) Espessor (m)
11 2,700 4,770 0,400 5,152 C#*D#*E#*F#
12 Arqueta desguàs T Ample (m) Llarg (m) Espessor (m)
13 2,850 4,830 0,400 5,506 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 264,938

11 G2510A29 m Subministrament i col·locació de junta hidroexpansiva adeka model KM-2005

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Junt sabata-mur arqueta ventosa 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#
3 Junt sabata-mur arqueta desguàs 15,500 15,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

12 M00000N6 m Mitja canya de morter amb fibra de vidre, segellat amb SIKA, a la unió de la solera amb el mur. Inclou repicat,
preparació i neteja de la superfície, realització de la mitja canya mitjançant morter de reparació SIKA
MONOTOP 612 reforçat amb malla de fibra de vidre i 2 capes d'impermeabilització amb morter SIKA TOP SEAL
107.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

1 Murs 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
2 Pilars 30,600 30,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,600

13 G7J1UA11 m Subministrament i col·locació de junt d'estanqueïtat de PVC de 30cm d'amplada, inclòs part proporcional de
peces en T, en creu o de cantonada, repicat de 2 cm, neteja de la junta, aplicació de la imprimació SIKA
PRIMER-1 segons indicacions fitxa tècnica SIKAFLEX-11 FC, segellat de junta mitjançant masilla de poliuretà
(SIKAFLEX 11FC) i enrasat amb la superfície formigonada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Junt sabata amb solera 113,600 113,600 C#*D#*E#*F#
2 Junt mur amb mur 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#
3 Junt sabata amb sabata 62,700 62,700 C#*D#*E#*F#
4 Junt marc amb mur 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#
5 Junt marc amb solera 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 298,700

14 M0000N8B u Construcció de passamurs de DN350 i longitud 0,80 m amb xapa de 6,3 mm d'acer galvanitzat soldada a
l'armadura passiva del mur, que es descobreix per soldar-la posteriorment a la canonada.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 M0000N8C u Construcció de passamurs de DN500 i longitud 0,80 m amb xapa de 6,3 mm d'acer galvanitzat soldada a
l'armadura passiva del mur, que es descobreix per soldar-la posteriorment a la canonada.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 M0000N8D u Construcció de passamurs de DN150 i longitud 0,80 m amb xapa de 4 mm d'acer galvanitzat soldada a
l'armadura passiva del mur, que es descobreix per soldar-la posteriorment a la canonada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 G450U05X m3 Formigó ha-30/b/20/IV en coberta inclòs col·locació, vibrat i curat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#
2 T Ample (m) Llarg (m) Espessor (m)
3 Galeria 3,700 28,800 0,600 63,936 C#*D#*E#*F#
4 Arqueta ventosa T Ample (m) Llarg (m) Espessor (m)
5 2,400 4,470 0,200 2,146 C#*D#*E#*F#
6 Arqueta desguàs T Ample (m) Llarg (m) Espessor (m)
7 2,650 4,530 0,200 2,401 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,883

18 G45LR2B1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/F/20/I, apte per a classe d'exposició I,
inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur reacció 4,000 1,500 0,500 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 12,000

19 G450U0M0 m3 Subministrament i col·locació de formigó HM-20 per a formació de pendents

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dipòsit 21,600 51,600 0,150 167,184 C#*D#*E#*F#
2 Cambra de claus 7,070 8,300 0,100 5,868 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 173,052

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT DEL PUIG
Capítol 02  DIPÒSIT I ARQUETES
Titol 3 01  OBRA CIVIL
Titol 4 02  PREFABRICATS

1 G2510A26 m2 Subministrament i col·locació de plaques alveolars de 35 cm de gruix, inclòs capa de compressió de 5 cm de
gruix amb un xarxat de 15x30 dn6.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols:
2           Dipòsit 998,080 998,080 C#*D#*E#*F#
3           Cambra de claus 71,300 71,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.069,380

2 G2510A25 m Subministrament i col·locació de jàssera pretensada de 40x65 segons plànol de detall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Unitats
2 Dipòsit 50,500 2,000 101,000 C#*D#*E#*F#
3 Cambra de claus 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,000

3 E0330014 u Estructura de suport de placa alveolar en la formació de forats al sostre, composta de xapa d'acer galvanitzat de
8 mm de gruix i 1200 mm de llargària al recolzament de la plaques

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 G2510A28 m Subministrament i col·locació de banda de neoprè de 50x10 per recolzament de plaques alveolars i jàsseres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Unitats
2 Recolzament placa-jàssera
3                Dipòsit 50,500 4,000 202,000 C#*D#*E#*F#
4                Cambra de claus 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 Recolzament placa-mur
6                Dipòsit 50,500 2,000 101,000 C#*D#*E#*F#
7 20,500 2,000 41,000 C#*D#*E#*F#
8                Cambra de claus 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
9 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 396,000

5 G2510A2X u Subministrament i col·locació de pastilles de neoprè de 200x150x28 per recolzament de jàsseres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Pilars (ut)
2 Jàssera-pilar 2,000 18,000 36,000 C#*D#*E#*F#
3 T Unitats Extrems (ut)
4 Jàssera-mur dipòsit 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 Jàssera-mur cambra de claus 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

6 E033001X u 1638-3 PC Estructura de suport de placa alveolar en la formació de forats al sostre, composta de xapa d'acer
galvanitzat de 8 mm de gruix i 1100 mm de llargària al recolzament de la plaques

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 M0000005 u Estructura de suport de placa alveolar en la formació de forats al sostre, composta de xapa d'acer galvanitzat de
8 mm de gruix  i 1400 mm de llargària al recolzament de la plaques

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT DEL PUIG
Capítol 02  DIPÒSIT I ARQUETES
Titol 3 02  ARQUITECTURA I ACABATS

1 M0000001 m Escala de seguretat d'acer galvanitzat, composta d'escala de gat fixada mecànicament al parament vertical i
protecció segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 12,800

2 G2510A86 U Subministrament i col·locació de pates de polipropilè.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta ventosa 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Arqueta desguàs 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 M0000004 u Subministrament i col·locació de tapa d'acer galvanitzat de dimensions 111x218 m.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 MB131CC0 m Barana d'alumini anoditzat, amb muntants i brèndoles a 12 cm de separació, de 100 a 120 cm d'alçària,
ancorada amb fixacions mecàniques.

AMIDAMENT DIRECTE 31,800

5 M0000023 u Formació de ventilació comprenent el següent: paret de gero arrebossada i pintada a color RAL 7002 i barret
tipus SAS o similar.
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 MDDZ3154 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Arqueta de ventoses 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta de desguàs 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 M00000N3 m2 Subministrament i col·locació d'entramat metàl·lic per a passera i escales, inclòs elements de muntatge i
subjecció.

AMIDAMENT DIRECTE 19,800

8 NNOU20072 m Subministrament i col·locació de tanca metàl·lica galvanitzada plastificada en verd de simple torsió, de 2 metres
d'alçada

AMIDAMENT DIRECTE 163,000

9 M0000048 m Formació de rasa sota tanca de simple torsió

AMIDAMENT DIRECTE 163,000

10 M0000026 u Porta corredera metàl·lica acabada pintada, muntada sobre guia. Inclou pilastres dels extrems.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 MNZ1U020 m3 Formigó HM-15 per a reompliments i nivellació

AMIDAMENT DIRECTE 12,800

12 GF12T180 kg Acer al carboni sense soldadura, ST-37.0, galvanitzat en calent, en formació de caldereria d'entrada i sortides
del dipòsit, inclosa p.p.de tornilleria i juntes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pletines per a pérgola 0,030 0,030 0,010 10,000 0,707 C#*D#*E#*F#*785
0

2 Tubs aireació arquetes 86,320 C#*D#*E#*F#*785
0

TOTAL AMIDAMENT 0,707

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perns pletines pérgoles 7.850,000 0,009 70,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,650

14 G440AT04 Kg Acer S275 JR o similar, de límit elàstic no inferior a 275 N/mm2, en forma de perfil laminat i/o placa d'ancoratge,
transportat i col·locat a obra. El preu inclou l'acabat mitjançant galvanització en calent segons norma EN/ISO
1461, així com la p.p. de les soldadures d'unió que calgui realitzar en obra, les quals es galvanitzaran en fred
amb l'aplicació d'una pintura rica en zenc com la 'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros o una altre similar de
major qualitat. També inclou la p.p. de la fixació de la placa d'ancoratge al formigó.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perfil T Pes (Kg/m) Longitud (m)
2 HEB 120 26,700 13,200 352,440 C#*D#*E#*F#
3 UPN 120 13,300 29,000 385,700 C#*D#*E#*F#
4 UPN 180 22,000 14,000 308,000 C#*D#*E#*F#
5 UPN 260 37,900 11,000 416,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.463,040

15 M7732002 m2 Impermeabilització sota la cota d'excavació amb geomembrana de polietilé d'alta densitat ATARFIL HDPE d'1,5
mm d'espessor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 48,000 20,000 960,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 960,000

16 M0000050 m2 Subministrament i col·locació d'impermeabilització de coberta mitjançant dues làmines bituminoses amb
elastòmer (SBS), formada per: 1 làmina tipues LBM(SBS)-40-FP-160, 1 làmina LBM(SBS)-30-FV-60,
inclusivament la de p.p. de reforços en juntes i cantells perimetrals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dipòsit 21,600 51,600 1.114,560 C#*D#*E#*F#
2 Cambra de claus 7,070 8,300 58,681 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.173,241

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT DEL PUIG
Capítol 03  CASETA DE CLORACIÓ I EQUIPAMENTS ELÈCTRICS
Titol 3 01  OBRA CIVIL
Titol 4 01  IN SITU

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

AMIDAMENT DIRECTE 436,840

2 G450U06X m3 Formigó ha-25/b/20/IV en murs inclòs col·locació, vibrat i cura

AMIDAMENT DIRECTE 1,250

3 G450U0M0 m3 Subministrament i col·locació de formigó HM-20 per a formació de pendents

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 3,800 0,075 2,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,850

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT DEL PUIG
Capítol 03  CASETA DE CLORACIÓ I EQUIPAMENTS ELÈCTRICS
Titol 3 01  OBRA CIVIL
Titol 4 02  PREFABRICATS

Euro
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1 G4DOU65 m2 Formació de paret de blocs de formigó de 40x20x20 tipus llis, inclòs pp de formació junts i peces especials,
col·locat amb morter amb arena elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

AMIDAMENT DIRECTE 120,300

2 G2510A28 m Subministrament i col·locació de banda de neoprè de 50x10 per recolzament de plaques alveolars i jàsseres.

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

3 G2510AXX m2 Subministrament i col·locació de plaques alveolars de 15 cm de gruix, inclòs capa de compressió de 5 cm de
gruix amb un xarxat de 15x30 dn6, capa de butil de 1,5 mm, geotextil i capa de graves de fins a 15 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 43,700

4 G4DOU6X m2 Formació de paret de blocs de formigó de 40x20x9 tipus llis, inclòs pp de formació junts i peces especials,
col·locat amb morter amb arena elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

AMIDAMENT DIRECTE 15,200

5 E8J35D7Z m Coronament de paret de 25 cm de gruix, amb peça de morter de ciment hidrofug, color gris, llis, de la casa
Breinco, amb dos cantells en escaire, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

AMIDAMENT DIRECTE 29,200

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT DEL PUIG
Capítol 03  CASETA DE CLORACIÓ I EQUIPAMENTS ELÈCTRICS
Titol 3 02  ARQUITECTURA I ACABATS

1 EAUCX110 u Porta d'acer, de dues fulles batents per a un llum de 200x240 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm,
dues planxes d'acer esmaltades d' 1mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada
en fred, col·locada.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 EAUCX111 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 90x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues
planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en
fred, col.locada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 M1001001 u Finestra de 120x55 d'acer, amb lames, acabada i pintada

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

4 G2510A85 u Subministrament i col·locació de tapa d'acer galvanitzat de dimensions 80x80

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 MD15B971 m Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B D=160 mm, incloses le peces especials i fixat
mecànicament amb brides.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 ED51U330 u Bunera antigrava formada per xapa base d'acer inoxidable plegada amb l de 70x50+30 cm i peça tub de 100
mm soldat, caixa fixada a la xapa plana d'entramat de platines d'acer galvanitzat de 30x30x20 cm amb tapa de
registre, amb les fixacions mecàniques.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 MNZ1U020 m3 Formigó HM-15 per a reompliments i nivellació

AMIDAMENT DIRECTE 6,120

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT DEL PUIG
Capítol 04  CONDUCCIONS
Titol 3 01  CANONADES

1 G774U0N2 m Cinta adhesiva POLYKEN per protecció anticorrosiva de la caldereria enterrada, totalment col·locada.

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

2 GFB1R663 m Col·locació de tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 630 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, col·locat al fons de la rasa i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Longitud total canonada 179,290 179,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 179,290

3 GF13ATF1 m Subministrament i muntatge de canonada d'acer helicosoldat, de límit elàstic 235MPa, diàmetre exterior de 508
mm i guix 5,6 mm (508 x 5,6 mm), revestida interiorment amb morter de ciment (6 mm) i exteriorment, amb
polipropilè (guix mínim 2'5mm). El preu inclou la p.p. de soldadura d'unió entre tubs i la continuïtat del
revestiment anticorrosiu en les unions amb maneguets termoretràctils, així com la p.p. de les proves
hidràuliques de recepció.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Longitud total canonada 179,290 179,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 179,290

4 GF1BATF3 ut Subministrament i muntatge de peça especial colze, d'angle menor o igual a 22'5º, d'acer helicosoldat, de límit
elàstic 235MPa, diàmetre exterior de 508 mm, revestiment interior de morter de ciment del mateix gruix que la
canonada principal, revestiment exterior de polietilè de 2,2 mm de gruix. El preu inclou la p.p. de soldadures
d'unió a banda i banda i la continuïtat del revestiment anticorrosiu en les unions amb maneguets termoretràctils
de polietilè, així com la p.p. de les proves hidràuliques i de recepció.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 P.K. 0+001.4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P.K. 0+013.414 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P.K. 0+066.25 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P.K. 0+087.876 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 P.K. 0+140 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 P.K. 0+175.931 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 GF1BATF2 ut Subministrament i muntatge de peça especial colze, d'angle entre 22'5º i 45º, d'acer helicosoldat, de límit elàstic
235MPa, diàmetre exterior de 508 mm, revestiment interior de morter de ciment del mateix gruix que la
canonada principal, revestiment exterior de polietilè de 2,2 mm de gruix. El preu inclou la p.p. de soldadures
d'unió a banda i banda i la continuïtat del revestiment anticorrosiu en les unions amb maneguets termoretràctils
de polietilè, així com la p.p. de les proves hidràuliques i de recepció.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 P.K. 0+125.348 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P.K. 0+166.563 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 GPNTA002 u Colze d'angle entre 67,5 graus i 90, d'acer helicoidal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat T Unitats
2 P.K. 0+038.365 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 GPNTPE02 u Colze d'angle de 45 a 90 DN630 PN10 en PEAD

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 GFXXSUP1 u Suport lliscant per a canonada de DN350 constituït per llit de formigó armat amb làmina de neoprè en el
contacte entre suport i canonada.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

9 GFXXSUP2 u Suport per a canonada de DN350 constituït per llit de formigó armat amb làmina de neopré en el contacte
formigó - tub i abraçadora metàl·lica

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 GFXXSUP3 u Suport per a canonada de DN500 constituït per llit de formigó armat amb làmina de neopré en el contacte
formigó - tub i abraçadora metàl·lica

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 GFXXSUP4 u Suport per a canonada de DN630 constituït per llit de formigó armat amb làmina de neopré en el contacte
formigó - tub i abraçadora metàl·lica

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 GFBDU070 u Subministrament i col·locació de portabrida de polietilè PE 100 de 630mm de tope, PN 10, curt, tipus ACUSTER

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT DEL PUIG
Capítol 04  CONDUCCIONS
Titol 3 02  CAMBRA DE CLAUS
Titol 4 01  CALDERERIA

1 GF12T180 kg Acer al carboni sense soldadura, ST-37.0, galvanitzat en calent, en formació de caldereria d'entrada i sortides
del dipòsit, inclosa p.p.de tornilleria i juntes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidament auxiliar 12.355,310 12.355,310 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 12.355,310

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT DEL PUIG
Capítol 04  CONDUCCIONS
Titol 3 02  CAMBRA DE CLAUS
Titol 4 02  EQUIPS

1 E0330016 u Vàlvula de comporta de tancament elàstic de D.80 model Belgicast o similar + rodet de desmontatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per a ventoses 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 E0330019 u Vàlvula de comporta de tancament elàstic de D.100 model Belgicast o similar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta de ventoses (ASH i PEAD) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 E0330011 u Vàlvula de comporta de tancament elàstic de D.150 model Belgicast o similar + rodet de desmontatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desguassos 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Arqueta de desguàs 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 GS5AR505 u Vàlvula de papallona motoritzable model Amvi Aquisoria o similar de DN 500, PN 10. Cos de fundició nodular,
eix d'acer inoxidable, papallona d'acer inoxidable, anell d'estanqueïtat XC, accionament motoritzable, motor
AUMA24 V DC i sistema de comunicacions PRIFIBUS-DP.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 E0330005 u Vàlvula de papallona amb desmultiplicador manual model Amvi Aquisoria o similar de DN350, PN 16. Cos de
fundició nodular, eix d'acer inoxidable, papallona d'acer inoxidable, anell d'estanqueïtat XC.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 E0330007 u Vàlvula de papallona motoritzada model Amvi Aquisoria o similar de DN 350, PN 10-16. Cos de fundició
nodular, eix d'acer inoxidable, papallona d'acer inoxidable, anell d'estanqueïtat XC, accionament motoritzable,
motor AUMA24 V DC i sistema de comunicacions PRIFIBUS-DP.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 GS5ARQXY u Subministrament i instal·lació de filtre de pas recte d'IRUA o similar DN350 PN16. Cos tipus globus en fundició
nodular GJ-S500-7 i tamís cilíndric d'acer inox. A304. Recubriment intern i extern de 150 micres d'epoxi atòxic.
Damb vàlvula de bola d'acer inoxidable en la seva part superior.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 E0330009 u Subministrament i col·locació de ventosa trifuncional model VAG Twinjet, DN 80
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AMIDAMENT DIRECTE 7,000

9 E0330020 u Subministrament i col·locació de ventosa trifuncional model VAG Twinjet, DN 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta de ventosa (ASH i PEAD) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 GS5TU500 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de DN 500
mm; PN 1,0 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i
provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per la papallona DN500 PN10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 E0330012 u Rodet de desmontatge telescòpic de DN 350, PN 16 model Belgicast o similar

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

12 GS5TU350 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de DN 350
mm; PN 1,0 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i
provada.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 GS5TR0X0 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de DN 150
mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i
provada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 GS5TR0X1 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de DN 150
mm; PN 1,0 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i
provada.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 GS5ARQXX u Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal tipus 2710 d'IRUA o similard de DN 350 PN16 i
accionament mitjançant actuador elèctric.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 GS5ASPXX u Subministrament i instal·lació de vàlvula mantenedora de pressió tipus 2670 d'IRUA o similard de DN 350 PN16.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 E0330017 u Bomba d'esgotament amb vàlvula de retenció VRD model DX 50-11 de FLYGT de 1,1 kw de potència i 50 Hz

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 E0330018 u Junt aïllant monoblock model NG4/B d'ARGO DN500 PN16
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 E03F0001 u Filtre de peu marca VAG FES o similar DN350 PN10 embridat amb cistell d'acer inoxidable

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 E03300XX u 1638-PC Pont grua de 7 m de llum amb polipast de cadena per a 1000 kg de càrrega, inclós tranport i muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 E0330008 u Subministrament i col·locació de cabalímetre Optiflux 2300 de DN 350 PN 10-16 de Krohne. Motor 24 V DC, IP
68, sistema de comunicacions PROFIBUS-DP, pulsos de sortida i 50 m de cable.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT DEL PUIG
Capítol 04  CONDUCCIONS
Titol 3 03  DRENATGES

1 GD5A1200 m Tub dren de PVC de doble paret DN200 i SN>=8 KN/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Drenatge perimetral i connexió al col·le 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,000

2 GD5A1160 m Tub dren de PVC de doble paret DN160 i SN>=8 KN/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Subdrenatge 23,300 4,000 93,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,200

3 GD5A1315 m Tub dren de PVC de doble paret DN315 i SN>=8 KN/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Drenatge pluvials 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 GD5A0200 m Tub dren de PVC de doble paret ranurat DN200 i SN>=8 KN/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Drenatge perimetral 138,000 138,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,000

5 GD5A0160 m Tub dren de PVC de doble paret ranurat DN160 i SN>=8 KN/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Subdrenatge 13,350 4,000 53,400 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 53,400

6 GD5A0315 m Tub dren de PVC de doble paret ranurat DN315 i SN>=8 KN/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pluvials 163,000 163,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 163,000

7 GD5APE04 m Colze de 90 º per a tub de PVC corrugat de DN315

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

8 GD5APE07 m Colze de 90 º per a tub de PVC corrugat de DN200

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

9 GD5APE08 m Derivació de PVC DN200

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 GD5APE09 m Derivació de PVC DN315

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 G45LR2B1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/F/20/I, apte per a classe d'exposició I,
inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Formigó per a preotecció de dren T Superficie (m2 Longitud (m) Unitats
2 0,210 4,650 4,000 3,906 C#*D#*E#*F#
3 Tub dren 200 0,030 4,650 -4,000 -0,558 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,348

12 MNOUXXXX m Canaleta per a drenatge de formigó per a recollida d'aigua en talussos. Inclou tansport i col·locació.

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

Obra 01 PRESSUPOST DIPÒSIT DEL PUIG
Capítol 05  PARTIDES ALÇADES

1 X0000000 PA Partida alçada en concepte de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 X0000001 PA Partida alçada per imprevistos durant l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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E0330005P-1 u Vàlvula de papallona amb desmultiplicador manual model Amvi Aquisoria o similar de
DN350, PN 16. Cos de fundició nodular, eix d'acer inoxidable, papallona d'acer inoxidable,
anell d'estanqueïtat XC.

1.992,20 €

(MIL NOU-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)

E0330007P-2 u Vàlvula de papallona motoritzada model Amvi Aquisoria o similar de DN 350, PN 10-16. Cos
de fundició nodular, eix d'acer inoxidable, papallona d'acer inoxidable, anell d'estanqueïtat
XC, accionament motoritzable, motor AUMA24 V DC i sistema de comunicacions
PRIFIBUS-DP.

3.524,97 €

(TRES MIL CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

E0330008P-3 u Subministrament i col·locació de cabalímetre Optiflux 2300 de DN 350 PN 10-16 de Krohne.
Motor 24 V DC, IP 68, sistema de comunicacions PROFIBUS-DP, pulsos de sortida i 50 m de
cable.

3.187,80 €

(TRES MIL  CENT VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

E0330009P-4 u Subministrament i col·locació de ventosa trifuncional model VAG Twinjet, DN 80 507,44 €

(CINC-CENTS SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

E0330011P-5 u Vàlvula de comporta de tancament elàstic de D.150 model Belgicast o similar + rodet de
desmontatge.

680,00 €

(SIS-CENTS VUITANTA EUROS)

E0330012P-6 u Rodet de desmontatge telescòpic de DN 350, PN 16 model Belgicast o similar 673,95 €

(SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

E0330014P-7 u Estructura de suport de placa alveolar en la formació de forats al sostre, composta de xapa
d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix i 1200 mm de llargària al recolzament de la plaques

287,30 €

(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

E0330016P-8 u Vàlvula de comporta de tancament elàstic de D.80 model Belgicast o similar + rodet de
desmontatge

295,00 €

(DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS)

E0330017P-9 u Bomba d'esgotament amb vàlvula de retenció VRD model DX 50-11 de FLYGT de 1,1 kw de
potència i 50 Hz

701,44 €

(SET-CENTS UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

E0330018P-10 u Junt aïllant monoblock model NG4/B d'ARGO DN500 PN16 2.596,55 €

(DOS MIL CINC-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

E0330019P-11 u Vàlvula de comporta de tancament elàstic de D.100 model Belgicast o similar 523,67 €

(CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

E033001XP-12 u 1638-3 PC Estructura de suport de placa alveolar en la formació de forats al sostre,
composta de xapa d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix i 1100 mm de llargària al recolzament
de la plaques

319,80 €

(TRES-CENTS DINOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

E0330020P-13 u Subministrament i col·locació de ventosa trifuncional model VAG Twinjet, DN 10 882,21 €

(VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

E03300XXP-14 u 1638-PC Pont grua de 7 m de llum amb polipast de cadena per a 1000 kg de càrrega, inclós
tranport i muntatge.

15.587,20 €

(QUINZE MIL CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VINT CENTIMS)

Nou abastament en alta a la comarca de l´Anoia. Fase 2a. Tram la Pobla de Claramunt-Igualada.
Dipòsit del Puig

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

E03F0001P-15 u Filtre de peu marca VAG FES o similar DN350 PN10 embridat amb cistell d'acer inoxidable 2.758,68 €

(DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

E222T060P-16 m3 Excavació de rases, en tot tipus de terreny inclòs roca, amb mitjans mecànics. 12,00 €

(DOTZE EUROS)

E7C15A13P-17 m2 Aïllament amorf en solera de gruix 10 cm, amb argila expandida de densitat 300 kg/m3,
abocada en sec

12,74 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

E8J35D7ZP-18 m Coronament de paret de 25 cm de gruix, amb peça de morter de ciment hidrofug, color gris,
llis, de la casa Breinco, amb dos cantells en escaire, col.locada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

21,16 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETZE CENTIMS)

EAUCX110P-19 u Porta d'acer, de dues fulles batents per a un llum de 200x240 cm, amb bastidor de tub d'acer
de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d' 1mm de gruix i bastiment galvanitzat i
esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col·locada.

800,00 €

(VUIT-CENTS EUROS)

EAUCX111P-20 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 90x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i
esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col.locada

196,66 €

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

ED51U330P-21 u Bunera antigrava formada per xapa base d'acer inoxidable plegada amb l de 70x50+30 cm i
peça tub de 100 mm soldat, caixa fixada a la xapa plana d'entramat de platines d'acer
galvanitzat de 30x30x20 cm amb tapa de registre, amb les fixacions mecàniques.

60,49 €

(SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

G221U112P-22 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt a cel obert, amb mitjans mecànics. 10,00 €

(DEU EUROS)

G226U030P-23 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,50 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

G226U035P-24 m2 Refinat i compactació amb mitjans mecànics de l'explanada 0,60 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

G228U410P-25 m3 Rebliment i compactació fins el 95% del PN amb material procedent de la pròpia excavació
en la zona de rebliment principal per a rases d'amplada a la base major de 1,20 m mesurada
sobre perfil

4,04 €

(QUATRE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

G22DU030P-26 m2 Esbrossada en tot tipus de vegetació, fins i tot tala d'arbres, deixant la llenya a disposició de
l'administració, en qualsevol tipus de terreny, definides als plànols, mesurat sobre amplada
teòrica, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

0,60 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

G2412340P-27 m3 Càrrega i transport a abocador o lloc d'ús, de material procedent d'excavació, amb un
recorregut màxim de 10km amb camió de 12 t, inclòs cànons d'abocament.

12,00 €

(DOTZE EUROS)
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G2510A25P-28 m Subministrament i col·locació de jàssera pretensada de 40x65 segons plànol de detall 189,60 €

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

G2510A26P-29 m2 Subministrament i col·locació de plaques alveolars de 35 cm de gruix, inclòs capa de
compressió de 5 cm de gruix amb un xarxat de 15x30 dn6.

102,10 €

(CENT DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)

G2510A28P-30 m Subministrament i col·locació de banda de neoprè de 50x10 per recolzament de plaques
alveolars i jàsseres.

5,00 €

(CINC EUROS)

G2510A29P-31 m Subministrament i col·locació de junta hidroexpansiva adeka model KM-2005 10,00 €

(DEU EUROS)

G2510A2XP-32 u Subministrament i col·locació de pastilles de neoprè de 200x150x28 per recolzament de
jàsseres.

31,51 €

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

G2510A85P-33 u Subministrament i col·locació de tapa d'acer galvanitzat de dimensions 80x80 190,25 €

(CENT NORANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

G2510A86P-34 U Subministrament i col·locació de pates de polipropilè. 8,00 €

(VUIT EUROS)

G2510AXXP-35 m2 Subministrament i col·locació de plaques alveolars de 15 cm de gruix, inclòs capa de
compressió de 5 cm de gruix amb un xarxat de 15x30 dn6, capa de butil de 1,5 mm, geotextil
i capa de graves de fins a 15 cm.

65,00 €

(SEIXANTA-CINC EUROS)

G3Z1U010P-36 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

6,50 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

G440AT04P-37 Kg Acer S275 JR o similar, de límit elàstic no inferior a 275 N/mm2, en forma de perfil laminat i/o
placa d'ancoratge, transportat i col·locat a obra. El preu inclou l'acabat mitjançant
galvanització en calent segons norma EN/ISO 1461, així com la p.p. de les soldadures d'unió
que calgui realitzar en obra, les quals es galvanitzaran en fred amb l'aplicació d'una pintura
rica en zenc com la 'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros o una altre similar de major
qualitat. També inclou la p.p. de la fixació de la placa d'ancoratge al formigó.

2,66 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

G450U050P-38 m3 Formigó ha-30/b/20/IV en solera inclòs col·locació, vibrat i curat. 85,00 €

(VUITANTA-CINC EUROS)

G450U051P-39 m3 Formigó ha-30/b/20/IV en murs inclòs col·locació, vibrat i cura 87,00 €

(VUITANTA-SET EUROS)

G450U059P-40 m3 Formigó ha-30/b/20/IV en pilars, inclòs col·locació, vibrat i curat 90,00 €

(NORANTA EUROS)

G450U05XP-41 m3 Formigó ha-30/b/20/IV en coberta inclòs col·locació, vibrat i curat. 87,00 €

(VUITANTA-SET EUROS)

G450U06XP-42 m3 Formigó ha-25/b/20/IV en murs inclòs col·locació, vibrat i cura 84,00 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS)
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G450U0M0P-43 m3 Subministrament i col·locació de formigó HM-20 per a formació de pendents 71,60 €

(SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

G45LR2B1P-44 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/F/20/I, apte per a classe
d'exposició I, inclòs col·locació, vibrat i curat

98,69 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

G4B0U020P-45 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,80 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

G4B0U021P-46 kg Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 n/mm2, col·locat en
pilars.

0,80 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

G4DOU65P-47 m2 Formació de paret de blocs de formigó de 40x20x20 tipus llis, inclòs pp de formació junts i
peces especials, col·locat amb morter amb arena elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

40,00 €

(QUARANTA EUROS)

G4DOU6XP-48 m2 Formació de paret de blocs de formigó de 40x20x9 tipus llis, inclòs pp de formació junts i
peces especials, col·locat amb morter amb arena elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

40,00 €

(QUARANTA EUROS)

G4D0U010P-49 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 20,00 €

(VINT EUROS)

G4D0U012P-50 m2 Encofrat i desencofrat vertical en pilars fins a una alçada de 5 m 28,00 €

(VINT-I-VUIT EUROS)

G4D0U015P-51 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 25,00 €

(VINT-I-CINC EUROS)

G774U0N2P-52 m Cinta adhesiva POLYKEN per protecció anticorrosiva de la caldereria enterrada, totalment
col·locada.

7,43 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

G7J1UA11P-53 m Subministrament i col·locació de junt d'estanqueïtat de PVC de 30cm d'amplada, inclòs part
proporcional de peces en T, en creu o de cantonada, repicat de 2 cm, neteja de la junta,
aplicació de la imprimació SIKA PRIMER-1 segons indicacions fitxa tècnica SIKAFLEX-11
FC, segellat de junta mitjançant masilla de poliuretà (SIKAFLEX 11FC) i enrasat amb la
superfície formigonada.

32,71 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

GD5A0160P-54 m Tub dren de PVC de doble paret ranurat DN160 i SN>=8 KN/m2 11,35 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

GD5A0200P-55 m Tub dren de PVC de doble paret ranurat DN200 i SN>=8 KN/m2 15,13 €

(QUINZE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

GD5A0315P-56 m Tub dren de PVC de doble paret ranurat DN315 i SN>=8 KN/m2 35,24 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

GD5A1160P-57 m Tub dren de PVC de doble paret DN160 i SN>=8 KN/m2 11,36 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
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GD5A1200P-58 m Tub dren de PVC de doble paret DN200 i SN>=8 KN/m2 16,55 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

GD5A1315P-59 m Tub dren de PVC de doble paret DN315 i SN>=8 KN/m2 42,71 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

GD5APE04P-60 m Colze de 90 º per a tub de PVC corrugat de DN315 115,15 €

(CENT QUINZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

GD5APE07P-61 m Colze de 90 º per a tub de PVC corrugat de DN200 83,95 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

GD5APE08P-62 m Derivació de PVC DN200 65,00 €

(SEIXANTA-CINC EUROS)

GD5APE09P-63 m Derivació de PVC DN315 99,00 €

(NORANTA-NOU EUROS)

GF12T180P-64 kg Acer al carboni sense soldadura, ST-37.0, galvanitzat en calent, en formació de caldereria
d'entrada i sortides del dipòsit, inclosa p.p.de tornilleria i juntes

3,20 €

(TRES EUROS AMB VINT CENTIMS)

GF13ATF1P-65 m Subministrament i muntatge de canonada d'acer helicosoldat, de límit elàstic 235MPa,
diàmetre exterior de 508 mm i guix 5,6 mm (508 x 5,6 mm), revestida interiorment amb
morter de ciment (6 mm) i exteriorment, amb polipropilè (guix mínim 2'5mm). El preu inclou la
p.p. de soldadura d'unió entre tubs i la continuïtat del revestiment anticorrosiu en les unions
amb maneguets termoretràctils, així com la p.p. de les proves hidràuliques de recepció.

191,22 €

(CENT NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

GF1BATF2P-66 ut Subministrament i muntatge de peça especial colze, d'angle entre 22'5º i 45º, d'acer
helicosoldat, de límit elàstic 235MPa, diàmetre exterior de 508 mm, revestiment interior de
morter de ciment del mateix gruix que la canonada principal, revestiment exterior de polietilè
de 2,2 mm de gruix. El preu inclou la p.p. de soldadures d'unió a banda i banda i la continuïtat
del revestiment anticorrosiu en les unions amb maneguets termoretràctils de polietilè, així
com la p.p. de les proves hidràuliques i de recepció.

1.966,50 €

(MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

GF1BATF3P-67 ut Subministrament i muntatge de peça especial colze, d'angle menor o igual a 22'5º, d'acer
helicosoldat, de límit elàstic 235MPa, diàmetre exterior de 508 mm, revestiment interior de
morter de ciment del mateix gruix que la canonada principal, revestiment exterior de polietilè
de 2,2 mm de gruix. El preu inclou la p.p. de soldadures d'unió a banda i banda i la continuïtat
del revestiment anticorrosiu en les unions amb maneguets termoretràctils de polietilè, així
com la p.p. de les proves hidràuliques i de recepció.

1.222,50 €

(MIL DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

GFB1R663P-68 m Col·locació de tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 630 mm per a PN 10 bar,
amb unions termosoldades, col·locat al fons de la rasa i provat

66,81 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

GFBDU070P-69 u Subministrament i col·locació de portabrida de polietilè PE 100 de 630mm de tope, PN 10,
curt, tipus ACUSTER

868,91 €

(VUIT-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

GFXXSUP1P-70 u Suport lliscant per a canonada de DN350 constituït per llit de formigó armat amb làmina de
neoprè en el contacte entre suport i canonada.

98,67 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
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GFXXSUP2P-71 u Suport per a canonada de DN350 constituït per llit de formigó armat amb làmina de neopré
en el contacte formigó - tub i abraçadora metàl·lica

101,00 €

(CENT UN EUROS)

GFXXSUP3P-72 u Suport per a canonada de DN500 constituït per llit de formigó armat amb làmina de neopré
en el contacte formigó - tub i abraçadora metàl·lica

105,00 €

(CENT CINC EUROS)

GFXXSUP4P-73 u Suport per a canonada de DN630 constituït per llit de formigó armat amb làmina de neopré
en el contacte formigó - tub i abraçadora metàl·lica

111,00 €

(CENT ONZE EUROS)

GPNTA002P-74 u Colze d'angle entre 67,5 graus i 90, d'acer helicoidal 2.281,72 €

(DOS MIL DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

GPNTPE02P-75 u Colze d'angle de 45 a 90 DN630 PN10 en PEAD 1.360,00 €

(MIL TRES-CENTS SEIXANTA EUROS)

GS5AR505P-76 u Vàlvula de papallona motoritzable model Amvi Aquisoria o similar de DN 500, PN 10. Cos de
fundició nodular, eix d'acer inoxidable, papallona d'acer inoxidable, anell d'estanqueïtat XC,
accionament motoritzable, motor AUMA24 V DC i sistema de comunicacions PRIFIBUS-DP.

2.448,29 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

GS5ARQXXP-77 u Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal tipus 2710 d'IRUA o similard de
DN 350 PN16 i accionament mitjançant actuador elèctric.

13.080,00 €

(TRETZE MIL VUITANTA EUROS)

GS5ARQXYP-78 u Subministrament i instal·lació de filtre de pas recte d'IRUA o similar DN350 PN16. Cos tipus
globus en fundició nodular GJ-S500-7 i tamís cilíndric d'acer inox. A304. Recubriment intern i
extern de 150 micres d'epoxi atòxic. Damb vàlvula de bola d'acer inoxidable en la seva part
superior.

4.691,00 €

(QUATRE MIL SIS-CENTS NORANTA-UN EUROS)

GS5ASPXXP-79 u Subministrament i instal·lació de vàlvula mantenedora de pressió tipus 2670 d'IRUA o
similard de DN 350 PN16.

10.730,77 €

(DEU MIL SET-CENTS TRENTA EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

GS5TR0X0P-80 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta
piramidal de DN 150 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

205,63 €

(DOS-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

GS5TR0X1P-81 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta
piramidal de DN 150 mm; PN 1,0 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

191,87 €

(CENT NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

GS5TU350P-82 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta
piramidal de DN 350 mm; PN 1,0 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

522,69 €

(CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

GS5TU500P-83 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta
piramidal de DN 500 mm; PN 1,0 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

842,42 €

(VUIT-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
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M0000001P-84 m Escala de seguretat d'acer galvanitzat, composta d'escala de gat fixada mecànicament al
parament vertical i protecció segons plànols.

305,39 €

(TRES-CENTS CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

M0000004P-85 u Subministrament i col·locació de tapa d'acer galvanitzat de dimensions 111x218 m. 460,00 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS)

M0000005P-86 u Estructura de suport de placa alveolar en la formació de forats al sostre, composta de xapa
d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix  i 1400 mm de llargària al recolzament de la plaques

300,30 €

(TRES-CENTS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

M0000023P-87 u Formació de ventilació comprenent el següent: paret de gero arrebossada i pintada a color
RAL 7002 i barret tipus SAS o similar.

260,00 €

(DOS-CENTS SEIXANTA EUROS)

M0000026P-88 u Porta corredera metàl·lica acabada pintada, muntada sobre guia. Inclou pilastres dels
extrems.

1.925,95 €

(MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

M0000046P-89 u Formació de passamurs, amb encofrat de formigó i posterior rejuntat amb morter tipus
SIKATOP o similar

90,00 €

(NORANTA EUROS)

M0000048P-90 m Formació de rasa sota tanca de simple torsió 18,00 €

(DIVUIT EUROS)

M0000050P-91 m2 Subministrament i col·locació d'impermeabilització de coberta mitjançant dues làmines
bituminoses amb elastòmer (SBS), formada per: 1 làmina tipues LBM(SBS)-40-FP-160, 1
làmina LBM(SBS)-30-FV-60, inclusivament la de p.p. de reforços en juntes i cantells
perimetrals.

16,55 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

M00000N3P-92 m2 Subministrament i col·locació d'entramat metàl·lic per a passera i escales, inclòs elements de
muntatge i subjecció.

92,00 €

(NORANTA-DOS EUROS)

M00000N6P-93 m Mitja canya de morter amb fibra de vidre, segellat amb SIKA, a la unió de la solera amb el
mur. Inclou repicat, preparació i neteja de la superfície, realització de la mitja canya
mitjançant morter de reparació SIKA MONOTOP 612 reforçat amb malla de fibra de vidre i 2
capes d'impermeabilització amb morter SIKA TOP SEAL 107.

28,35 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

M0000N8BP-94 u Construcció de passamurs de DN350 i longitud 0,80 m amb xapa de 6,3 mm d'acer
galvanitzat soldada a l'armadura passiva del mur, que es descobreix per soldar-la
posteriorment a la canonada.

395,20 €

(TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VINT CENTIMS)

M0000N8CP-95 u Construcció de passamurs de DN500 i longitud 0,80 m amb xapa de 6,3 mm d'acer
galvanitzat soldada a l'armadura passiva del mur, que es descobreix per soldar-la
posteriorment a la canonada.

504,40 €

(CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

M0000N8DP-96 u Construcció de passamurs de DN150 i longitud 0,80 m amb xapa de 4 mm d'acer galvanitzat
soldada a l'armadura passiva del mur, que es descobreix per soldar-la posteriorment a la
canonada.

215,23 €

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
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M1001001P-97 u Finestra de 120x55 d'acer, amb lames, acabada i pintada 312,91 €

(TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

M7732002P-98 m2 Impermeabilització sota la cota d'excavació amb geomembrana de polietilé d'alta densitat
ATARFIL HDPE d'1,5 mm d'espessor

6,34 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

MB131CC0P-99 m Barana d'alumini anoditzat, amb muntants i brèndoles a 12 cm de separació, de 100 a 120
cm d'alçària, ancorada amb fixacions mecàniques.

120,00 €

(CENT VINT EUROS)

MD15B971P-100 m Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B D=160 mm, incloses le peces
especials i fixat mecànicament amb brides.

18,00 €

(DIVUIT EUROS)

MDDZ3154P-101 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat
amb morter.

70,00 €

(SETANTA EUROS)

MNOUXXXXP-102 m Canaleta per a drenatge de formigó per a recollida d'aigua en talussos. Inclou tansport i
col·locació.

70,00 €

(SETANTA EUROS)

MNZ1U020P-103 m3 Formigó HM-15 per a reompliments i nivellació 80,00 €

(VUITANTA EUROS)

NNOU2011P-104 m3 Reblert de rasa amb graves 12/18 mm, amb mitjans mecànics. 15,00 €

(QUINZE EUROS)

NNOU20072P-105 m Subministrament i col·locació de tanca metàl·lica galvanitzada plastificada en verd de simple
torsió, de 2 metres d'alçada

20,00 €

(VINT EUROS)

NPERDRE1P-106 m Hinca a rotació de canonada d'acer en DN300 en terreny fàcilment excavable, sense roques
ni bolos i amb nivell freàtic controlat. Inclou transport de maquinària, equips i canonada,
instal·lació i muntatge. Inclou subministrament de camisa d'acer de 4 mm DN300 fabricada
amb CNC i soldada longitudinalment per posicionador, norma europea, qualitat ST-37
AP-11.Servida en trams de 3 o 6 m.

416,40 €

(QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

X0000000P-107 PA Partida alçada en concepte de Seguretat i Salut 21.021,29 €

(VINT-I-UN MIL VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

X0000001P-108 PA Partida alçada per imprevistos durant l'obra 40.000,00 €

(QUARANTA MIL EUROS)
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Barcelona, juliol 2009

Autor del projecte:

Carlos Fernández Lillo
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P-1 E0330005 u Vàlvula de papallona amb desmultiplicador manual model Amvi Aquisoria o similar de
DN350, PN 16. Cos de fundició nodular, eix d'acer inoxidable, papallona d'acer inoxidable,
anell d'estanqueïtat XC.

1.992,20 €

Sense descomposició 1.992,20000 €

P-2 E0330007 u Vàlvula de papallona motoritzada model Amvi Aquisoria o similar de DN 350, PN 10-16. Cos
de fundició nodular, eix d'acer inoxidable, papallona d'acer inoxidable, anell d'estanqueïtat
XC, accionament motoritzable, motor AUMA24 V DC i sistema de comunicacions
PRIFIBUS-DP.

3.524,97 €

Sense descomposició 3.524,97000 €

P-3 E0330008 u Subministrament i col·locació de cabalímetre Optiflux 2300 de DN 350 PN 10-16 de Krohne.
Motor 24 V DC, IP 68, sistema de comunicacions PROFIBUS-DP, pulsos de sortida i 50 m de
cable.

3.187,80 €

Sense descomposició 3.187,80000 €

P-4 E0330009 u Subministrament i col·locació de ventosa trifuncional model VAG Twinjet, DN 80 507,44 €
Sense descomposició 507,44000 €

P-5 E0330011 u Vàlvula de comporta de tancament elàstic de D.150 model Belgicast o similar + rodet de
desmontatge.

680,00 €

Sense descomposició 680,00000 €

P-6 E0330012 u Rodet de desmontatge telescòpic de DN 350, PN 16 model Belgicast o similar 673,95 €
Sense descomposició 673,95000 €

P-7 E0330014 u Estructura de suport de placa alveolar en la formació de forats al sostre, composta de xapa
d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix i 1200 mm de llargària al recolzament de la plaques

287,30 €

Sense descomposició 287,30000 €

P-8 E0330016 u Vàlvula de comporta de tancament elàstic de D.80 model Belgicast o similar + rodet de
desmontatge

295,00 €

Sense descomposició 295,00000 €

P-9 E0330017 u Bomba d'esgotament amb vàlvula de retenció VRD model DX 50-11 de FLYGT de 1,1 kw de
potència i 50 Hz

701,44 €

Sense descomposició 701,44000 €

P-10 E0330018 u Junt aïllant monoblock model NG4/B d'ARGO DN500 PN16 2.596,55 €
Sense descomposició 2.596,55000 €

P-11 E0330019 u Vàlvula de comporta de tancament elàstic de D.100 model Belgicast o similar 523,67 €
Sense descomposició 523,67000 €

P-12 E033001X u 1638-3 PC Estructura de suport de placa alveolar en la formació de forats al sostre,
composta de xapa d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix i 1100 mm de llargària al recolzament
de la plaques

319,80 €

Sense descomposició 319,80000 €

P-13 E0330020 u Subministrament i col·locació de ventosa trifuncional model VAG Twinjet, DN 10 882,21 €
Sense descomposició 882,21000 €

P-14 E03300XX u 1638-PC Pont grua de 7 m de llum amb polipast de cadena per a 1000 kg de càrrega, inclós
tranport i muntatge.

15.587,20 €

Sense descomposició 15.587,20000 €

P-15 E03F0001 u Filtre de peu marca VAG FES o similar DN350 PN10 embridat amb cistell d'acer inoxidable 2.758,68 €
Sense descomposició 2.758,68000 €

P-16 E222T060 m3 Excavació de rases, en tot tipus de terreny inclòs roca, amb mitjans mecànics. 12,00 €
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Sense descomposició 12,00000 €

P-17 E7C15A13 m2 Aïllament amorf en solera de gruix 10 cm, amb argila expandida de densitat 300 kg/m3,
abocada en sec

12,74 €

Sense descomposició 12,74000 €

P-18 E8J35D7Z m Coronament de paret de 25 cm de gruix, amb peça de morter de ciment hidrofug, color gris,
llis, de la casa Breinco, amb dos cantells en escaire, col.locada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

21,16 €

B0GAB4E Y m Peça de morter hidrofugo, llis, de la casa Breinco, 400x200x200cm, per coronament d 11,28750 €
Altres conceptes 9,87250 €

P-19 EAUCX110 u Porta d'acer, de dues fulles batents per a un llum de 200x240 cm, amb bastidor de tub d'acer
de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d' 1mm de gruix i bastiment galvanitzat i
esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col·locada.

800,00 €

Sense descomposició 800,00000 €

P-20 EAUCX111 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 90x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i
esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col.locada

196,66 €

Sense descomposició 196,66000 €

P-21 ED51U330 u Bunera antigrava formada per xapa base d'acer inoxidable plegada amb l de 70x50+30 cm i
peça tub de 100 mm soldat, caixa fixada a la xapa plana d'entramat de platines d'acer
galvanitzat de 30x30x20 cm amb tapa de registre, amb les fixacions mecàniques.

60,49 €

Sense descomposició 60,49000 €

P-22 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt a cel obert, amb mitjans mecànics. 10,00 €
Sense descomposició 10,00000 €

P-23 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,50 €

Sense descomposició 1,50000 €

P-24 G226U035 m2 Refinat i compactació amb mitjans mecànics de l'explanada 0,60 €
Sense descomposició 0,60000 €

P-25 G228U410 m3 Rebliment i compactació fins el 95% del PN amb material procedent de la pròpia excavació
en la zona de rebliment principal per a rases d'amplada a la base major de 1,20 m mesurada
sobre perfil

4,04 €

Altres conceptes 4,04000 €

P-26 G22DU030 m2 Esbrossada en tot tipus de vegetació, fins i tot tala d'arbres, deixant la llenya a disposició de
l'administració, en qualsevol tipus de terreny, definides als plànols, mesurat sobre amplada
teòrica, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

0,60 €

Sense descomposició 0,60000 €

P-27 G2412340 m3 Càrrega i transport a abocador o lloc d'ús, de material procedent d'excavació, amb un
recorregut màxim de 10km amb camió de 12 t, inclòs cànons d'abocament.

12,00 €

Sense descomposició 12,00000 €

P-28 G2510A25 m Subministrament i col·locació de jàssera pretensada de 40x65 segons plànol de detall 189,60 €
Sense descomposició 189,60000 €

P-29 G2510A26 m2 Subministrament i col·locació de plaques alveolars de 35 cm de gruix, inclòs capa de
compressió de 5 cm de gruix amb un xarxat de 15x30 dn6.

102,10 €

Sense descomposició 102,10000 €

P-30 G2510A28 m Subministrament i col·locació de banda de neoprè de 50x10 per recolzament de plaques
alveolars i jàsseres.

5,00 €
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Sense descomposició 5,00000 €

P-31 G2510A29 m Subministrament i col·locació de junta hidroexpansiva adeka model KM-2005 10,00 €
Sense descomposició 10,00000 €

P-32 G2510A2X u Subministrament i col·locació de pastilles de neoprè de 200x150x28 per recolzament de
jàsseres.

31,51 €

Sense descomposició 31,51000 €

P-33 G2510A85 u Subministrament i col·locació de tapa d'acer galvanitzat de dimensions 80x80 190,25 €
Sense descomposició 190,25000 €

P-34 G2510A86 U Subministrament i col·locació de pates de polipropilè. 8,00 €
Sense descomposició 8,00000 €

P-35 G2510AXX m2 Subministrament i col·locació de plaques alveolars de 15 cm de gruix, inclòs capa de
compressió de 5 cm de gruix amb un xarxat de 15x30 dn6, capa de butil de 1,5 mm, geotextil
i capa de graves de fins a 15 cm.

65,00 €

Sense descomposició 65,00000 €

P-36 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

6,50 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 3,15000 €
Altres conceptes 3,35000 €

P-37 G440AT04 Kg Acer S275 JR o similar, de límit elàstic no inferior a 275 N/mm2, en forma de perfil laminat i/o
placa d'ancoratge, transportat i col·locat a obra. El preu inclou l'acabat mitjançant
galvanització en calent segons norma EN/ISO 1461, així com la p.p. de les soldadures d'unió
que calgui realitzar en obra, les quals es galvanitzaran en fred amb l'aplicació d'una pintura
rica en zenc com la 'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros o una altre similar de major
qualitat. També inclou la p.p. de la fixació de la placa d'ancoratge al formigó.

2,66 €

Sense descomposició 2,66000 €

P-38 G450U050 m3 Formigó ha-30/b/20/IV en solera inclòs col·locació, vibrat i curat. 85,00 €
Sense descomposició 85,00000 €

P-39 G450U051 m3 Formigó ha-30/b/20/IV en murs inclòs col·locació, vibrat i cura 87,00 €
Sense descomposició 87,00000 €

P-40 G450U059 m3 Formigó ha-30/b/20/IV en pilars, inclòs col·locació, vibrat i curat 90,00 €
Sense descomposició 90,00000 €

P-41 G450U05X m3 Formigó ha-30/b/20/IV en coberta inclòs col·locació, vibrat i curat. 87,00 €
Sense descomposició 87,00000 €

P-42 G450U06X m3 Formigó ha-25/b/20/IV en murs inclòs col·locació, vibrat i cura 84,00 €
Sense descomposició 84,00000 €

P-43 G450U0M0 m3 Subministrament i col·locació de formigó HM-20 per a formació de pendents 71,60 €
B064U020 m3 Formigó HM-20/B/20 67,55700 €

Altres conceptes 4,04300 €

P-44 G45LR2B1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/F/20/I, apte per a classe
d'exposició I, inclòs col·locació, vibrat i curat

98,69 €

Sense descomposició 98,69000 €

P-45 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,80 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01130 €
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B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,65100 €
Altres conceptes 0,13770 €

P-46 G4B0U021 kg Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 n/mm2, col·locat en
pilars.

0,80 €

Sense descomposició 0,80000 €

P-47 G4DOU65 m2 Formació de paret de blocs de formigó de 40x20x20 tipus llis, inclòs pp de formació junts i
peces especials, col·locat amb morter amb arena elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

40,00 €

Sense descomposició 40,00000 €

P-48 G4DOU6X m2 Formació de paret de blocs de formigó de 40x20x9 tipus llis, inclòs pp de formació junts i
peces especials, col·locat amb morter amb arena elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

40,00 €

Sense descomposició 40,00000 €

P-49 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 20,00 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,56000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,29000 €
B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,61920 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,17025 €

Altres conceptes 16,10055 €

P-50 G4D0U012 m2 Encofrat i desencofrat vertical en pilars fins a una alçada de 5 m 28,00 €
Sense descomposició 28,00000 €

P-51 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 25,00 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,56000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,17025 €
B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,61920 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,29000 €
B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,54000 €

Altres conceptes 18,82055 €

P-52 G774U0N2 m Cinta adhesiva POLYKEN per protecció anticorrosiva de la caldereria enterrada, totalment
col·locada.

7,43 €

Sense descomposició 7,43000 €

P-53 G7J1UA11 m Subministrament i col·locació de junt d'estanqueïtat de PVC de 30cm d'amplada, inclòs part
proporcional de peces en T, en creu o de cantonada, repicat de 2 cm, neteja de la junta,
aplicació de la imprimació SIKA PRIMER-1 segons indicacions fitxa tècnica SIKAFLEX-11
FC, segellat de junta mitjançant masilla de poliuretà (SIKAFLEX 11FC) i enrasat amb la
superfície formigonada.

32,71 €

B7J1UA10 m Junt d'estanqueïtat de PVC de 30cm d'amplada, inclòs part proporcional de peces  T, 9,76000 €
B071U001 m Junt de poliuretà SIKAFLEX 2,40000 €

Altres conceptes 20,55000 €

P-54 GD5A0160 m Tub dren de PVC de doble paret ranurat DN160 i SN>=8 KN/m2 11,35 €
Sense descomposició 11,35000 €

P-55 GD5A0200 m Tub dren de PVC de doble paret ranurat DN200 i SN>=8 KN/m2 15,13 €
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Sense descomposició 15,13000 €

P-56 GD5A0315 m Tub dren de PVC de doble paret ranurat DN315 i SN>=8 KN/m2 35,24 €
Sense descomposició 35,24000 €

P-57 GD5A1160 m Tub dren de PVC de doble paret DN160 i SN>=8 KN/m2 11,36 €
Sense descomposició 11,36000 €

P-58 GD5A1200 m Tub dren de PVC de doble paret DN200 i SN>=8 KN/m2 16,55 €
Sense descomposició 16,55000 €

P-59 GD5A1315 m Tub dren de PVC de doble paret DN315 i SN>=8 KN/m2 42,71 €
Sense descomposició 42,71000 €

P-60 GD5APE04 m Colze de 90 º per a tub de PVC corrugat de DN315 115,15 €
Sense descomposició 115,15000 €

P-61 GD5APE07 m Colze de 90 º per a tub de PVC corrugat de DN200 83,95 €
Sense descomposició 83,95000 €

P-62 GD5APE08 m Derivació de PVC DN200 65,00 €
Sense descomposició 65,00000 €

P-63 GD5APE09 m Derivació de PVC DN315 99,00 €
Sense descomposició 99,00000 €

P-64 GF12T180 kg Acer al carboni sense soldadura, ST-37.0, galvanitzat en calent, en formació de caldereria
d'entrada i sortides del dipòsit, inclosa p.p.de tornilleria i juntes

3,20 €

Sense descomposició 3,20000 €

P-65 GF13ATF1 m Subministrament i muntatge de canonada d'acer helicosoldat, de límit elàstic 235MPa,
diàmetre exterior de 508 mm i guix 5,6 mm (508 x 5,6 mm), revestida interiorment amb
morter de ciment (6 mm) i exteriorment, amb polipropilè (guix mínim 2'5mm). El preu inclou la
p.p. de soldadura d'unió entre tubs i la continuïtat del revestiment anticorrosiu en les unions
amb maneguets termoretràctils, així com la p.p. de les proves hidràuliques de recepció.

191,22 €

Sense descomposició 191,22000 €

P-66 GF1BATF2 ut Subministrament i muntatge de peça especial colze, d'angle entre 22'5º i 45º, d'acer
helicosoldat, de límit elàstic 235MPa, diàmetre exterior de 508 mm, revestiment interior de
morter de ciment del mateix gruix que la canonada principal, revestiment exterior de polietilè
de 2,2 mm de gruix. El preu inclou la p.p. de soldadures d'unió a banda i banda i la continuïtat
del revestiment anticorrosiu en les unions amb maneguets termoretràctils de polietilè, així
com la p.p. de les proves hidràuliques i de recepció.

1.966,50 €

Sense descomposició 1.966,50000 €

P-67 GF1BATF3 ut Subministrament i muntatge de peça especial colze, d'angle menor o igual a 22'5º, d'acer
helicosoldat, de límit elàstic 235MPa, diàmetre exterior de 508 mm, revestiment interior de
morter de ciment del mateix gruix que la canonada principal, revestiment exterior de polietilè
de 2,2 mm de gruix. El preu inclou la p.p. de soldadures d'unió a banda i banda i la continuïtat
del revestiment anticorrosiu en les unions amb maneguets termoretràctils de polietilè, així
com la p.p. de les proves hidràuliques i de recepció.

1.222,50 €

Sense descomposició 1.222,50000 €

P-68 GFB1R663 m Col·locació de tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 630 mm per a PN 10 bar,
amb unions termosoldades, col·locat al fons de la rasa i provat

66,81 €

Sense descomposició 66,81000 €

P-69 GFBDU070 u Subministrament i col·locació de portabrida de polietilè PE 100 de 630mm de tope, PN 10,
curt, tipus ACUSTER

868,91 €

Nou abastament en alta a la comarca de l´Anoia. Fase 2a. Tram la Pobla de Claramunt-Igualada.
Dipòsit del Puig

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 6

Sense descomposició 868,91000 €

P-70 GFXXSUP1 u Suport lliscant per a canonada de DN350 constituït per llit de formigó armat amb làmina de
neoprè en el contacte entre suport i canonada.

98,67 €

Sense descomposició 98,67000 €

P-71 GFXXSUP2 u Suport per a canonada de DN350 constituït per llit de formigó armat amb làmina de neopré
en el contacte formigó - tub i abraçadora metàl·lica

101,00 €

Sense descomposició 101,00000 €

P-72 GFXXSUP3 u Suport per a canonada de DN500 constituït per llit de formigó armat amb làmina de neopré
en el contacte formigó - tub i abraçadora metàl·lica

105,00 €

Sense descomposició 105,00000 €

P-73 GFXXSUP4 u Suport per a canonada de DN630 constituït per llit de formigó armat amb làmina de neopré
en el contacte formigó - tub i abraçadora metàl·lica

111,00 €

Sense descomposició 111,00000 €

P-74 GPNTA002 u Colze d'angle entre 67,5 graus i 90, d'acer helicoidal 2.281,72 €
Sense descomposició 2.281,72000 €

P-75 GPNTPE02 u Colze d'angle de 45 a 90 DN630 PN10 en PEAD 1.360,00 €
Sense descomposició 1.360,00000 €

P-76 GS5AR505 u Vàlvula de papallona motoritzable model Amvi Aquisoria o similar de DN 500, PN 10. Cos de
fundició nodular, eix d'acer inoxidable, papallona d'acer inoxidable, anell d'estanqueïtat XC,
accionament motoritzable, motor AUMA24 V DC i sistema de comunicacions PRIFIBUS-DP.

2.448,29 €

Sense descomposició 2.448,29000 €

P-77 GS5ARQXX u Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal tipus 2710 d'IRUA o similard de
DN 350 PN16 i accionament mitjançant actuador elèctric.

13.080,00 €

Sense descomposició 13.080,00000 €

P-78 GS5ARQXY u Subministrament i instal·lació de filtre de pas recte d'IRUA o similar DN350 PN16. Cos tipus
globus en fundició nodular GJ-S500-7 i tamís cilíndric d'acer inox. A304. Recubriment intern i
extern de 150 micres d'epoxi atòxic. Damb vàlvula de bola d'acer inoxidable en la seva part
superior.

4.691,00 €

Sense descomposició 4.691,00000 €

P-79 GS5ASPXX u Subministrament i instal·lació de vàlvula mantenedora de pressió tipus 2670 d'IRUA o
similard de DN 350 PN16.

10.730,77 €

Sense descomposició 10.730,77000 €

P-80 GS5TR0X0 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta
piramidal de DN 150 mm; PN 1,6 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

205,63 €

Sense descomposició 205,63000 €

P-81 GS5TR0X1 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta
piramidal de DN 150 mm; PN 1,0 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

191,87 €

Sense descomposició 191,87000 €

P-82 GS5TU350 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta
piramidal de DN 350 mm; PN 1,0 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

522,69 €

Sense descomposició 522,69000 €
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P-83 GS5TU500 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta
piramidal de DN 500 mm; PN 1,0 MPa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

842,42 €

Sense descomposició 842,42000 €

P-84 M0000001 m Escala de seguretat d'acer galvanitzat, composta d'escala de gat fixada mecànicament al
parament vertical i protecció segons plànols.

305,39 €

Sense descomposició 305,39000 €

P-85 M0000004 u Subministrament i col·locació de tapa d'acer galvanitzat de dimensions 111x218 m. 460,00 €
Sense descomposició 460,00000 €

P-86 M0000005 u Estructura de suport de placa alveolar en la formació de forats al sostre, composta de xapa
d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix  i 1400 mm de llargària al recolzament de la plaques

300,30 €

Sense descomposició 300,30000 €

P-87 M0000023 u Formació de ventilació comprenent el següent: paret de gero arrebossada i pintada a color
RAL 7002 i barret tipus SAS o similar.

260,00 €

Sense descomposició 260,00000 €

P-88 M0000026 u Porta corredera metàl·lica acabada pintada, muntada sobre guia. Inclou pilastres dels
extrems.

1.925,95 €

Sense descomposició 1.925,95000 €

P-89 M0000046 u Formació de passamurs, amb encofrat de formigó i posterior rejuntat amb morter tipus
SIKATOP o similar

90,00 €

Sense descomposició 90,00000 €

P-90 M0000048 m Formació de rasa sota tanca de simple torsió 18,00 €
Sense descomposició 18,00000 €

P-91 M0000050 m2 Subministrament i col·locació d'impermeabilització de coberta mitjançant dues làmines
bituminoses amb elastòmer (SBS), formada per: 1 làmina tipues LBM(SBS)-40-FP-160, 1
làmina LBM(SBS)-30-FV-60, inclusivament la de p.p. de reforços en juntes i cantells
perimetrals.

16,55 €

Sense descomposició 16,55000 €

P-92 M00000N3 m2 Subministrament i col·locació d'entramat metàl·lic per a passera i escales, inclòs elements de
muntatge i subjecció.

92,00 €

Sense descomposició 92,00000 €

P-93 M00000N6 m Mitja canya de morter amb fibra de vidre, segellat amb SIKA, a la unió de la solera amb el
mur. Inclou repicat, preparació i neteja de la superfície, realització de la mitja canya
mitjançant morter de reparació SIKA MONOTOP 612 reforçat amb malla de fibra de vidre i 2
capes d'impermeabilització amb morter SIKA TOP SEAL 107.

28,35 €

Sense descomposició 28,35000 €

P-94 M0000N8B u Construcció de passamurs de DN350 i longitud 0,80 m amb xapa de 6,3 mm d'acer
galvanitzat soldada a l'armadura passiva del mur, que es descobreix per soldar-la
posteriorment a la canonada.

395,20 €

Sense descomposició 395,20000 €

P-95 M0000N8C u Construcció de passamurs de DN500 i longitud 0,80 m amb xapa de 6,3 mm d'acer
galvanitzat soldada a l'armadura passiva del mur, que es descobreix per soldar-la
posteriorment a la canonada.

504,40 €

Sense descomposició 504,40000 €

P-96 M0000N8D u Construcció de passamurs de DN150 i longitud 0,80 m amb xapa de 4 mm d'acer galvanitzat
soldada a l'armadura passiva del mur, que es descobreix per soldar-la posteriorment a la
canonada.

215,23 €
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Sense descomposició 215,23000 €

P-97 M1001001 u Finestra de 120x55 d'acer, amb lames, acabada i pintada 312,91 €
Sense descomposició 312,91000 €

P-98 M7732002 m2 Impermeabilització sota la cota d'excavació amb geomembrana de polietilé d'alta densitat
ATARFIL HDPE d'1,5 mm d'espessor

6,34 €

Sense descomposició 6,34000 €

P-99 MB131CC0 m Barana d'alumini anoditzat, amb muntants i brèndoles a 12 cm de separació, de 100 a 120
cm d'alçària, ancorada amb fixacions mecàniques.

120,00 €

Sense descomposició 120,00000 €

P-100 MD15B971 m Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B D=160 mm, incloses le peces
especials i fixat mecànicament amb brides.

18,00 €

Sense descomposició 18,00000 €

P-101 MDDZ3154 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat
amb morter.

70,00 €

Sense descomposició 70,00000 €

P-102 MNOUXXXX m Canaleta per a drenatge de formigó per a recollida d'aigua en talussos. Inclou tansport i
col·locació.

70,00 €

Sense descomposició 70,00000 €

P-103 MNZ1U020 m3 Formigó HM-15 per a reompliments i nivellació 80,00 €
Sense descomposició 80,00000 €

P-104 NNOU2011 m3 Reblert de rasa amb graves 12/18 mm, amb mitjans mecànics. 15,00 €
Sense descomposició 15,00000 €

P-105 NNOU20072 m Subministrament i col·locació de tanca metàl·lica galvanitzada plastificada en verd de simple
torsió, de 2 metres d'alçada

20,00 €

Sense descomposició 20,00000 €

P-106 NPERDRE1 m Hinca a rotació de canonada d'acer en DN300 en terreny fàcilment excavable, sense roques
ni bolos i amb nivell freàtic controlat. Inclou transport de maquinària, equips i canonada,
instal·lació i muntatge. Inclou subministrament de camisa d'acer de 4 mm DN300 fabricada
amb CNC i soldada longitudinalment per posicionador, norma europea, qualitat ST-37
AP-11.Servida en trams de 3 o 6 m.

416,40 €

Altres conceptes 416,40000 €

P-107 X0000000 PA Partida alçada en concepte de Seguretat i Salut 21.021,29 €
Sense descomposició 21.021,29000 €

P-108 X0000001 PA Partida alçada per imprevistos durant l'obra 40.000,00 €
Sense descomposició 40.000,00000 €
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Obra 01 Pressupost Dipòsit del Puig

Capítol 01 Moviments de terres

1 G22DU030 m2 Esbrossada en tot tipus de vegetació, fins i tot tala d'arbres, deixant la
llenya a disposició de l'administració, en qualsevol tipus de terreny,
definides als plànols, mesurat sobre amplada teòrica, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 26)

0,60 4.539,440 2.723,66

2 E222T060 m3 Excavació de rases, en tot tipus de terreny inclòs roca, amb mitjans
mecànics. (P - 16)

12,00 2.644,400 31.732,80

3 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt a cel obert,
amb mitjans mecànics. (P - 22)

10,00 6.609,400 66.094,00

4 G226U035 m2 Refinat i compactació amb mitjans mecànics de l'explanada (P - 24) 0,60 1.424,880 854,93
5 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa

i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 23)

1,50 7.035,065 10.552,60

6 MNZ1U020 m3 Formigó HM-15 per a reompliments i nivellació (P - 103) 80,00 22,080 1.766,40
7 E7C15A13 m2 Aïllament amorf en solera de gruix 10 cm, amb argila expandida de

densitat 300 kg/m3, abocada en sec (P - 17)
12,74 55,200 703,25

8 NNOU2011 m3 Reblert de rasa amb graves 12/18 mm, amb mitjans mecànics. (P -
104)

15,00 959,631 14.394,47

9 G228U410 m3 Rebliment i compactació fins el 95% del PN amb material procedent
de la pròpia excavació en la zona de rebliment principal per a rases
d'amplada a la base major de 1,20 m mesurada sobre perfil (P - 25)

4,04 1.880,100 7.595,60

10 G2412340 m3 Càrrega i transport a abocador o lloc d'ús, de material procedent
d'excavació, amb un recorregut màxim de 10km amb camió de 12 t,
inclòs cànons d'abocament. (P - 27)

12,00 6.568,980 78.827,76

11 NPERDRE1 m Hinca a rotació de canonada d'acer en DN300 en terreny fàcilment
excavable, sense roques ni bolos i amb nivell freàtic controlat. Inclou
transport de maquinària, equips i canonada, instal·lació i muntatge.
Inclou subministrament de camisa d'acer de 4 mm DN300 fabricada
amb CNC i soldada longitudinalment per posicionador, norma
europea, qualitat ST-37 AP-11.Servida en trams de 3 o 6 m.
(P - 106)

416,40 48,000 19.987,20

TOTAL Capítol 01.01 235.232,67

Obra 01 Pressupost Dipòsit del Puig

Capítol 02 Dipòsit i arquetes

Titol 3 01 Obra civil

Titol 4 01 In situ

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 36)

6,50 2.328,283 15.133,84

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 45)

0,80 157.355,920 125.884,74

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 49) 20,00 406,340 8.126,80
4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 51) 25,00 2.953,678 73.841,95
5 G450U051 m3 Formigó ha-30/b/20/IV en murs inclòs col·locació, vibrat i cura (P - 39) 87,00 1.636,211 142.350,36
6 G450U059 m3 Formigó ha-30/b/20/IV en pilars, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 40) 90,00 16,589 1.493,01
7 G4B0U021 kg Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500

n/mm2, col·locat en pilars. (P - 46)
0,80 1.811,361 1.449,09

8 G4D0U012 m2 Encofrat i desencofrat vertical en pilars fins a una alçada de 5 m (P -
50)

28,00 156,670 4.386,76

euros
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9 M0000046 u Formació de passamurs, amb encofrat de formigó i posterior rejuntat
amb morter tipus SIKATOP o similar (P - 89)

90,00 11,000 990,00

10 G450U050 m3 Formigó ha-30/b/20/IV en solera inclòs col·locació, vibrat i curat. (P -
38)

85,00 264,938 22.519,73

11 G2510A29 m Subministrament i col·locació de junta hidroexpansiva adeka model
KM-2005 (P - 31)

10,00 34,000 340,00

12 M00000N6 m Mitja canya de morter amb fibra de vidre, segellat amb SIKA, a la unió
de la solera amb el mur. Inclou repicat, preparació i neteja de la
superfície, realització de la mitja canya mitjançant morter de reparació
SIKA MONOTOP 612 reforçat amb malla de fibra de vidre i 2 capes
d'impermeabilització amb morter SIKA TOP SEAL 107. (P - 93)

28,35 170,600 4.836,51

13 G7J1UA11 m Subministrament i col·locació de junt d'estanqueïtat de PVC de 30cm
d'amplada, inclòs part proporcional de peces en T, en creu o de
cantonada, repicat de 2 cm, neteja de la junta, aplicació de la
imprimació SIKA PRIMER-1 segons indicacions fitxa tècnica
SIKAFLEX-11 FC, segellat de junta mitjançant masilla de poliuretà
(SIKAFLEX 11FC) i enrasat amb la superfície formigonada.

(P - 53)

32,71 298,700 9.770,48

14 M0000N8B u Construcció de passamurs de DN350 i longitud 0,80 m amb xapa de
6,3 mm d'acer galvanitzat soldada a l'armadura passiva del mur, que
es descobreix per soldar-la posteriorment a la canonada.  (P - 94)

395,20 2,000 790,40

15 M0000N8C u Construcció de passamurs de DN500 i longitud 0,80 m amb xapa de
6,3 mm d'acer galvanitzat soldada a l'armadura passiva del mur, que
es descobreix per soldar-la posteriorment a la canonada.  (P - 95)

504,40 2,000 1.008,80

16 M0000N8D u Construcció de passamurs de DN150 i longitud 0,80 m amb xapa de 4
mm d'acer galvanitzat soldada a l'armadura passiva del mur, que es
descobreix per soldar-la posteriorment a la canonada.  (P - 96)

215,23 1,000 215,23

17 G450U05X m3 Formigó ha-30/b/20/IV en coberta inclòs col·locació, vibrat i curat. (P -
41)

87,00 76,883 6.688,82

18 G45LR2B1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions,
HM-20/F/20/I, apte per a classe d'exposició I, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 44)

98,69 12,000 1.184,28

19 G450U0M0 m3 Subministrament i col·locació de formigó HM-20 per a formació de
pendents (P - 43)

71,60 173,052 12.390,52

TOTAL Titol 4 01.02.01.01 433.401,32

Obra 01 Pressupost Dipòsit del Puig

Capítol 02 Dipòsit i arquetes

Titol 3 01 Obra civil

Titol 4 02 Prefabricats

1 G2510A26 m2 Subministrament i col·locació de plaques alveolars de 35 cm de gruix,
inclòs capa de compressió de 5 cm de gruix amb un xarxat de 15x30
dn6. (P - 29)

102,10 1.069,380 109.183,70

2 G2510A25 m Subministrament i col·locació de jàssera pretensada de 40x65 segons
plànol de detall (P - 28)

189,60 109,000 20.666,40

3 E0330014 u Estructura de suport de placa alveolar en la formació de forats al
sostre, composta de xapa d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix i 1200
mm de llargària al recolzament de la plaques (P - 7)

287,30 1,000 287,30

4 G2510A28 m Subministrament i col·locació de banda de neoprè de 50x10 per
recolzament de plaques alveolars i jàsseres. (P - 30)

5,00 396,000 1.980,00

5 G2510A2X u Subministrament i col·locació de pastilles de neoprè de 200x150x28
per recolzament de jàsseres. (P - 32)

31,51 42,000 1.323,42

6 E033001X u 1638-3 PC Estructura de suport de placa alveolar en la formació de
forats al sostre, composta de xapa d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix
i 1100 mm de llargària al recolzament de la plaques (P - 12)

319,80 1,000 319,80
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7 M0000005 u Estructura de suport de placa alveolar en la formació de forats al
sostre, composta de xapa d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix i 1400
mm de llargària al recolzament de la plaques (P - 86)

300,30 1,000 300,30

TOTAL Titol 4 01.02.01.02 134.060,92

Obra 01 Pressupost Dipòsit del Puig

Capítol 02 Dipòsit i arquetes

Titol 3 02 Arquitectura i acabats

1 M0000001 m Escala de seguretat d'acer galvanitzat, composta d'escala de gat
fixada mecànicament al parament vertical i protecció segons plànols.
(P - 84)

305,39 12,800 3.908,99

2 G2510A86 U Subministrament i col·locació de pates de polipropilè. (P - 34) 8,00 18,000 144,00
3 M0000004 u Subministrament i col·locació de tapa d'acer galvanitzat de dimensions

111x218 m. (P - 85)
460,00 2,000 920,00

4 MB131CC0 m Barana d'alumini anoditzat, amb muntants i brèndoles a 12 cm de
separació, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb fixacions
mecàniques. (P - 99)

120,00 31,800 3.816,00

5 M0000023 u Formació de ventilació comprenent el següent: paret de gero
arrebossada i pintada a color RAL 7002 i barret tipus SAS o similar. (P
- 87)

260,00 4,000 1.040,00

6 MDDZ3154 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145
kg de pes, col·locat amb morter. (P - 101)

70,00 8,000 560,00

7 M00000N3 m2 Subministrament i col·locació d'entramat metàl·lic per a passera i
escales, inclòs elements de muntatge i subjecció. (P - 92)

92,00 19,800 1.821,60

8 NNOU20072 m Subministrament i col·locació de tanca metàl·lica galvanitzada
plastificada en verd de simple torsió, de 2 metres d'alçada (P - 105)

20,00 163,000 3.260,00

9 M0000048 m Formació de rasa sota tanca de simple torsió (P - 90) 18,00 163,000 2.934,00
10 M0000026 u Porta corredera metàl·lica acabada pintada, muntada sobre guia.

Inclou pilastres dels extrems. (P - 88)
1.925,95 1,000 1.925,95

11 MNZ1U020 m3 Formigó HM-15 per a reompliments i nivellació (P - 103) 80,00 12,800 1.024,00
12 GF12T180 kg Acer al carboni sense soldadura, ST-37.0, galvanitzat en calent, en

formació de caldereria d'entrada i sortides del dipòsit, inclosa p.p.de
tornilleria i juntes (P - 64)

3,20 0,707 2,26

13 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 45)

0,80 70,650 56,52

14 G440AT04 Kg Acer S275 JR o similar, de límit elàstic no inferior a 275 N/mm2, en
forma de perfil laminat i/o placa d'ancoratge, transportat i col·locat a
obra. El preu inclou l'acabat mitjançant galvanització en calent segons
norma EN/ISO 1461, així com la p.p. de les soldadures d'unió que
calgui realitzar en obra, les quals es galvanitzaran en fred amb
l'aplicació d'una pintura rica en zenc com la 'Epochrom Rich Zinc' de la
casa Cros o una altre similar de major qualitat. També inclou la p.p. de
la fixació de la placa d'ancoratge al formigó. (P - 37)

2,66 1.463,040 3.891,69

15 M7732002 m2 Impermeabilització sota la cota d'excavació amb geomembrana de
polietilé d'alta densitat ATARFIL HDPE d'1,5 mm d'espessor (P - 98)

6,34 960,000 6.086,40

16 M0000050 m2 Subministrament i col·locació d'impermeabilització de coberta
mitjançant dues làmines bituminoses amb elastòmer (SBS), formada
per: 1 làmina tipues LBM(SBS)-40-FP-160, 1 làmina
LBM(SBS)-30-FV-60, inclusivament la de p.p. de reforços en juntes i
cantells perimetrals. (P - 91)

16,55 1.173,241 19.417,14

TOTAL Titol 3 01.02.02 50.808,55

Obra 01 Pressupost Dipòsit del Puig

Capítol 03 Caseta de cloració i equipaments elèctrics

euros
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Titol 3 01 Obra civil

Titol 4 01 In situ

1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 45)

0,80 436,840 349,47

2 G450U06X m3 Formigó ha-25/b/20/IV en murs inclòs col·locació, vibrat i cura (P - 42) 84,00 1,250 105,00
3 G450U0M0 m3 Subministrament i col·locació de formigó HM-20 per a formació de

pendents (P - 43)
71,60 2,850 204,06

TOTAL Titol 4 01.03.01.01 658,53

Obra 01 Pressupost Dipòsit del Puig

Capítol 03 Caseta de cloració i equipaments elèctrics

Titol 3 01 Obra civil

Titol 4 02 Prefabricats

1 G4DOU65 m2 Formació de paret de blocs de formigó de 40x20x20 tipus llis, inclòs pp
de formació junts i peces especials, col·locat amb morter amb arena
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. (P - 47)

40,00 120,300 4.812,00

2 G2510A28 m Subministrament i col·locació de banda de neoprè de 50x10 per
recolzament de plaques alveolars i jàsseres. (P - 30)

5,00 21,000 105,00

3 G2510AXX m2 Subministrament i col·locació de plaques alveolars de 15 cm de gruix,
inclòs capa de compressió de 5 cm de gruix amb un xarxat de 15x30
dn6, capa de butil de 1,5 mm, geotextil i capa de graves de fins a 15
cm. (P - 35)

65,00 43,700 2.840,50

4 G4DOU6X m2 Formació de paret de blocs de formigó de 40x20x9 tipus llis, inclòs pp
de formació junts i peces especials, col·locat amb morter amb arena
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. (P - 48)

40,00 15,200 608,00

5 E8J35D7Z m Coronament de paret de 25 cm de gruix, amb peça de morter de
ciment hidrofug, color gris, llis, de la casa Breinco, amb dos cantells en
escaire, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 18)

21,16 29,200 617,87

TOTAL Titol 4 01.03.01.02 8.983,37

Obra 01 Pressupost Dipòsit del Puig

Capítol 03 Caseta de cloració i equipaments elèctrics

Titol 3 02 Arquitectura i acabats

1 EAUCX110 u Porta d'acer, de dues fulles batents per a un llum de 200x240 cm, amb
bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer
esmaltades d' 1mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de
planxa d'acer conformada en fred, col·locada. (P - 19)

800,00 2,000 1.600,00

2 EAUCX111 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 90x215 cm, amb
bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer
esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de
planxa d'acer conformada en fred, col.locada (P - 20)

196,66 1,000 196,66

3 M1001001 u Finestra de 120x55 d'acer, amb lames, acabada i pintada (P - 97) 312,91 7,000 2.190,37
4 G2510A85 u Subministrament i col·locació de tapa d'acer galvanitzat de dimensions

80x80 (P - 33)
190,25 2,000 380,50

5 MD15B971 m Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B D=160
mm, incloses le peces especials i fixat mecànicament amb brides. (P -
100)

18,00 4,000 72,00
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6 ED51U330 u Bunera antigrava formada per xapa base d'acer inoxidable plegada
amb l de 70x50+30 cm i peça tub de 100 mm soldat, caixa fixada a la
xapa plana d'entramat de platines d'acer galvanitzat de 30x30x20 cm
amb tapa de registre, amb les fixacions mecàniques. (P - 21)

60,49 1,000 60,49

7 MNZ1U020 m3 Formigó HM-15 per a reompliments i nivellació (P - 103) 80,00 6,120 489,60

TOTAL Titol 3 01.03.02 4.989,62

Obra 01 Pressupost Dipòsit del Puig

Capítol 04 Conduccions

Titol 3 01 Canonades

1 G774U0N2 m Cinta adhesiva POLYKEN per protecció anticorrosiva de la caldereria
enterrada, totalment col·locada. (P - 52)

7,43 30,000 222,90

2 GFB1R663 m Col·locació de tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 630
mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, col·locat al fons de
la rasa i provat (P - 68)

66,81 179,290 11.978,36

3 GF13ATF1 m Subministrament i muntatge de canonada d'acer helicosoldat, de límit
elàstic 235MPa, diàmetre exterior de 508 mm i guix 5,6 mm (508 x 5,6
mm), revestida interiorment amb morter de ciment (6 mm) i
exteriorment, amb polipropilè (guix mínim 2'5mm). El preu inclou la
p.p. de soldadura d'unió entre tubs i la continuïtat del revestiment
anticorrosiu en les unions amb maneguets termoretràctils, així com la
p.p. de les proves hidràuliques de recepció. (P - 65)

191,22 179,290 34.283,83

4 GF1BATF3 ut Subministrament i muntatge de peça especial colze, d'angle menor o
igual a 22'5º, d'acer helicosoldat, de límit elàstic 235MPa, diàmetre
exterior de 508 mm, revestiment interior de morter de ciment del
mateix gruix que la canonada principal, revestiment exterior de polietilè
de 2,2 mm de gruix. El preu inclou la p.p. de soldadures d'unió a
banda i banda i la continuïtat del revestiment anticorrosiu en les unions
amb maneguets termoretràctils de polietilè, així com la p.p. de les
proves hidràuliques i de recepció. (P - 67)

1.222,50 6,000 7.335,00

5 GF1BATF2 ut Subministrament i muntatge de peça especial colze, d'angle entre
22'5º i 45º, d'acer helicosoldat, de límit elàstic 235MPa, diàmetre
exterior de 508 mm, revestiment interior de morter de ciment del
mateix gruix que la canonada principal, revestiment exterior de polietilè
de 2,2 mm de gruix. El preu inclou la p.p. de soldadures d'unió a
banda i banda i la continuïtat del revestiment anticorrosiu en les unions
amb maneguets termoretràctils de polietilè, així com la p.p. de les
proves hidràuliques i de recepció. (P - 66)

1.966,50 2,000 3.933,00

6 GPNTA002 u Colze d'angle entre 67,5 graus i 90, d'acer helicoidal (P - 74) 2.281,72 1,000 2.281,72
7 GPNTPE02 u Colze d'angle de 45 a 90 DN630 PN10 en PEAD (P - 75) 1.360,00 2,000 2.720,00
8 GFXXSUP1 u Suport lliscant per a canonada de DN350 constituït per llit de formigó

armat amb làmina de neoprè en el contacte entre suport i canonada.
(P - 70)

98,67 6,000 592,02

9 GFXXSUP2 u Suport per a canonada de DN350 constituït per llit de formigó armat
amb làmina de neopré en el contacte formigó - tub i abraçadora
metàl·lica (P - 71)

101,00 3,000 303,00

10 GFXXSUP3 u Suport per a canonada de DN500 constituït per llit de formigó armat
amb làmina de neopré en el contacte formigó - tub i abraçadora
metàl·lica (P - 72)

105,00 2,000 210,00

11 GFXXSUP4 u Suport per a canonada de DN630 constituït per llit de formigó armat
amb làmina de neopré en el contacte formigó - tub i abraçadora
metàl·lica (P - 73)

111,00 2,000 222,00

12 GFBDU070 u Subministrament i col·locació de portabrida de polietilè PE 100 de
630mm de tope, PN 10, curt, tipus ACUSTER
(P - 69)

868,91 1,000 868,91

euros
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TOTAL Titol 3 01.04.01 64.950,74

Obra 01 Pressupost Dipòsit del Puig

Capítol 04 Conduccions

Titol 3 02 Cambra de claus

Titol 4 01 Caldereria

1 GF12T180 kg Acer al carboni sense soldadura, ST-37.0, galvanitzat en calent, en
formació de caldereria d'entrada i sortides del dipòsit, inclosa p.p.de
tornilleria i juntes (P - 64)

3,20 12.355,310 39.536,99

TOTAL Titol 4 01.04.02.01 39.536,99

Obra 01 Pressupost Dipòsit del Puig

Capítol 04 Conduccions

Titol 3 02 Cambra de claus

Titol 4 02 Equips

1 E0330016 u Vàlvula de comporta de tancament elàstic de D.80 model Belgicast o
similar + rodet de desmontatge (P - 8)

295,00 7,000 2.065,00

2 E0330019 u Vàlvula de comporta de tancament elàstic de D.100 model Belgicast o
similar (P - 11)

523,67 2,000 1.047,34

3 E0330011 u Vàlvula de comporta de tancament elàstic de D.150 model Belgicast o
similar + rodet de desmontatge. (P - 5)

680,00 4,000 2.720,00

4 GS5AR505 u Vàlvula de papallona motoritzable model Amvi Aquisoria o similar de
DN 500, PN 10. Cos de fundició nodular, eix d'acer inoxidable,
papallona d'acer inoxidable, anell d'estanqueïtat XC, accionament
motoritzable, motor AUMA24 V DC i sistema de comunicacions
PRIFIBUS-DP. (P - 76)

2.448,29 1,000 2.448,29

5 E0330005 u Vàlvula de papallona amb desmultiplicador manual model Amvi
Aquisoria o similar de DN350, PN 16. Cos de fundició nodular, eix
d'acer inoxidable, papallona d'acer inoxidable, anell d'estanqueïtat XC.
(P - 1)

1.992,20 3,000 5.976,60

6 E0330007 u Vàlvula de papallona motoritzada model Amvi Aquisoria o similar de
DN 350, PN 10-16. Cos de fundició nodular, eix d'acer inoxidable,
papallona d'acer inoxidable, anell d'estanqueïtat XC, accionament
motoritzable, motor AUMA24 V DC i sistema de comunicacions
PRIFIBUS-DP. (P - 2)

3.524,97 3,000 10.574,91

7 GS5ARQXY u Subministrament i instal·lació de filtre de pas recte d'IRUA o similar
DN350 PN16. Cos tipus globus en fundició nodular GJ-S500-7 i tamís
cilíndric d'acer inox. A304. Recubriment intern i extern de 150 micres
d'epoxi atòxic. Damb vàlvula de bola d'acer inoxidable en la seva part
superior. (P - 78)

4.691,00 1,000 4.691,00

8 E0330009 u Subministrament i col·locació de ventosa trifuncional model VAG
Twinjet, DN 80 (P - 4)

507,44 7,000 3.552,08

9 E0330020 u Subministrament i col·locació de ventosa trifuncional model VAG
Twinjet, DN 10 (P - 13)

882,21 2,000 1.764,42

10 GS5TU500 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de
simple brida i junta piramidal de DN 500 mm; PN 1,0 MPa, brides,
virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.
(P - 83)

842,42 1,000 842,42

11 E0330012 u Rodet de desmontatge telescòpic de DN 350, PN 16 model Belgicast o
similar (P - 6)

673,95 7,000 4.717,65
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12 GS5TU350 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de
simple brida i junta piramidal de DN 350 mm; PN 1,0 MPa, brides,
virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.
(P - 82)

522,69 2,000 1.045,38

13 GS5TR0X0 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de
simple brida i junta piramidal de DN 150 mm; PN 1,6 MPa, brides,
virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.
(P - 80)

205,63 1,000 205,63

14 GS5TR0X1 u Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de
simple brida i junta piramidal de DN 150 mm; PN 1,0 MPa, brides,
virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.
(P - 81)

191,87 2,000 383,74

15 GS5ARQXX u Subministrament i instal·lació de vàlvula reguladora de cabal tipus
2710 d'IRUA o similard de DN 350 PN16 i accionament mitjançant
actuador elèctric. (P - 77)

13.080,00 1,000 13.080,00

16 GS5ASPXX u Subministrament i instal·lació de vàlvula mantenedora de pressió tipus
2670 d'IRUA o similard de DN 350 PN16. (P - 79)

10.730,77 1,000 10.730,77

17 E0330017 u Bomba d'esgotament amb vàlvula de retenció VRD model DX 50-11
de FLYGT de 1,1 kw de potència i 50 Hz (P - 9)

701,44 1,000 701,44

18 E0330018 u Junt aïllant monoblock model NG4/B d'ARGO DN500 PN16 (P - 10) 2.596,55 1,000 2.596,55
19 E03F0001 u Filtre de peu marca VAG FES o similar DN350 PN10 embridat amb

cistell d'acer inoxidable (P - 15)
2.758,68 1,000 2.758,68

20 E03300XX u 1638-PC Pont grua de 7 m de llum amb polipast de cadena per a 1000
kg de càrrega, inclós tranport i muntatge. (P - 14)

15.587,20 1,000 15.587,20

21 E0330008 u Subministrament i col·locació de cabalímetre Optiflux 2300 de DN 350
PN 10-16 de Krohne. Motor 24 V DC, IP 68, sistema de comunicacions
PROFIBUS-DP, pulsos de sortida i 50 m de cable. (P - 3)

3.187,80 3,000 9.563,40

TOTAL Titol 4 01.04.02.02 97.052,50

Obra 01 Pressupost Dipòsit del Puig

Capítol 04 Conduccions

Titol 3 03 Drenatges

1 GD5A1200 m Tub dren de PVC de doble paret DN200 i SN>=8 KN/m2 (P - 58) 16,55 67,000 1.108,85
2 GD5A1160 m Tub dren de PVC de doble paret DN160 i SN>=8 KN/m2 (P - 57) 11,36 93,200 1.058,75
3 GD5A1315 m Tub dren de PVC de doble paret DN315 i SN>=8 KN/m2 (P - 59) 42,71 8,000 341,68
4 GD5A0200 m Tub dren de PVC de doble paret ranurat DN200 i SN>=8 KN/m2 (P -

55)
15,13 138,000 2.087,94

5 GD5A0160 m Tub dren de PVC de doble paret ranurat DN160 i SN>=8 KN/m2 (P -
54)

11,35 53,400 606,09

6 GD5A0315 m Tub dren de PVC de doble paret ranurat DN315 i SN>=8 KN/m2 (P -
56)

35,24 163,000 5.744,12

7 GD5APE04 m Colze de 90 º per a tub de PVC corrugat de DN315 (P - 60) 115,15 7,000 806,05
8 GD5APE07 m Colze de 90 º per a tub de PVC corrugat de DN200 (P - 61) 83,95 7,000 587,65
9 GD5APE08 m Derivació de PVC DN200 (P - 62) 65,00 2,000 130,00
10 GD5APE09 m Derivació de PVC DN315 (P - 63) 99,00 1,000 99,00
11 G45LR2B1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions,

HM-20/F/20/I, apte per a classe d'exposició I, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 44)

98,69 3,348 330,41

euros

Nou abastament en alta a la comarca de l´Anoia. Fase 2a. Tram la Pobla de Claramunt-Igualada.
Dipòsit del Puig

PRESSUPOST Pàg.: 8

12 MNOUXXXX m Canaleta per a drenatge de formigó per a recollida d'aigua en talussos.
Inclou tansport i col·locació. (P - 102)

70,00 40,000 2.800,00

TOTAL Titol 3 01.04.03 15.700,54

Obra 01 Pressupost Dipòsit del Puig

Capítol 05 Partides alçades

1 X0000000 PA Partida alçada en concepte de Seguretat i Salut (P - 107) 21.021,29 1,000 21.021,29
2 X0000001 PA Partida alçada per imprevistos durant l'obra (P - 108) 40.000,00 1,000 40.000,00

TOTAL Capítol 01.05 61.021,29

euros
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Nou abastament en alta a la comarca de l´Anoia. Fase 2a. Tram la Pobla de Claramunt-Igualada.
Dipòsit del Puig

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: Titol 4 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 4 01.02.01.01  In situ 433.401,32
Titol 4 01.02.01.02  Prefabricats 134.060,92
Titol 3 01.02.01  Obra civil 567.462,24
Titol 4 01.03.01.01  In situ 658,53
Titol 4 01.03.01.02  Prefabricats 8.983,37
Titol 3 01.03.01  Obra civil 9.641,90
Titol 4 01.04.02.01  Caldereria 39.536,99
Titol 4 01.04.02.02  Equips 97.052,50
Titol 3 01.04.02  Cambra de claus 136.589,49
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

713.693,63
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.02.01  Obra civil 567.462,24
Titol 3 01.02.02  Arquitectura i acabats 50.808,55
Capítol 01.02  Dipòsit i arquetes 618.270,79
Titol 3 01.03.01  Obra civil 9.641,90
Titol 3 01.03.02  Arquitectura i acabats 4.989,62
Capítol 01.03  Caseta de cloració i equipaments elèctrics 14.631,52
Titol 3 01.04.01  Canonades 64.950,74
Titol 3 01.04.02  Cambra de claus 136.589,49
Titol 3 01.04.03  Drenatges 15.700,54
Capítol 01.04  Conduccions 217.240,77
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

850.143,08
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Moviments de terres 235.232,67
Capítol 01.02  Dipòsit i arquetes 618.270,79
Capítol 01.03  Caseta de cloració i equipaments elèctrics 14.631,52
Capítol 01.04  Conduccions 217.240,77
Capítol 01.05  Partides alçades 61.021,29
Obra 01 Pressupost Dipòsit del Puig 1.146.397,04
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.146.397,04
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost Dipòsit del Puig 1.146.397,04

1.146.397,04

euros
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Nou abastament en alta a la comarca de l´Anoia. Fase 2a. Tram la Pobla de Claramunt-Igualada.
Dipòsit del Puig

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 1.146.397,04

6,00 % Benefici industrial SOBRE 1.146.397,04.................................................................. 68.783,82

13,00 % Despeses generals SOBRE 1.146.397,04............................................................. 149.031,62

Subtotal 1.364.212,48

16,00 % IVA SOBRE 1.364.212,48...................................................................................... 218.274,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.582.486,48

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ CINC-CENTS VUITANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB
QUARANTA-VUIT CENTIMS )

Barcelona, juliol 2009

Autor del projecte:

Carlos Fernández Lillo
PROINOSA

pjpuig
Imagen colocada
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